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Sammanfattning 

Uppdraget 
Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppdrag att, i samråd med 

Kärnavfallsfonden och Riksgäldskontoret (Riksgälden), se över lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

(finansieringslagen) och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen 

av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). Syftet är att 

förtydliga principerna för beräkning av kärnavfallsavgifter och förvaltning av medlen i 

kärnavfallsfonden samt att se över bestämmelserna om säkerheternas användning i syfte 

att förbättra den finansiella säkerheten för staten. 

Bakgrunden till uppdragen är att sedan nuvarande lag och förordning trätt i kraft har 

myndigheterna uppmärksammat regeringen på ett antal oklarheter och problem med det 

nuvarande finansieringssystemet. 

Övergripande analys och förslag 
Myndigheternas

1
 analys och förslag är koncentrerade kring fem huvudområden: 

1. Det behövs en helhetssyn på tillgångar och skulder i finansieringssystemet, med 

bl.a. tillämpningen av balansräkningar som en central utgångspunkt. Kopplat till 

denna fråga är också ett behov att tydliggöra synen på statens ekonomiska risk.  

2. Den diskonteringsräntekurva som används vid värdering av tillgångar och skulder 

i systemet behöver preciseras och tydligare kopplas till kärnavfallsfondens 

förväntade avkastning. 

3. Målet för förvaltningen av kärnavfallsfonden behöver preciseras och anknyta till 

finansieringssystemet, inte bara till utvecklingen av fondkapitalet. Även fondens 

placeringsmöjligheter bör ses över. 

4. Det behöver tydliggöras hur kärnavfallsavgifterna ska beräknas. 

5. Det behöver tydliggöras hur säkerheterna ska beräknas, vilka risker som de ska 

täcka och hur ställda säkerheter kan påkallas. 

Förslagen syftar till att en helhetssyn inom finansieringssystemets alla delar ska vara 

vägledande vid beslut om avgifter, säkerheter och fondförvaltning. 

De materiella förändringar av betydelse som föreslås är att 

 kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas, 

 diskonteringsräntekurvan kopplas till kärnavfallsfondens förväntade avkastning 

och principerna för hur denna beräknas anges i lag och förordning, 

 avgiftsberäkningen baseras på 50 års drifttid för kärnkraftsreaktorer i drift, 

 kompletteringsbeloppet breddas för att täcka in risker på tillgångs- såväl som på 

skuldsidan samt beräknas av staten och 

 det införs en möjlighet att påkalla ställda säkerheter om en avgiftsskyldigs 

fonderade medel inte kan förväntas täcka kostnaderna och denne inte vidtar andra 

åtgärder. 

                                                      

 
1
 Riksgälden lämnar dock ett eget samrådsyttrande. Att myndigheterna gemensamt går fram med förslag på 

förändringar i det gällande regelverket ska läsas i ljuset av detta. 
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I övrigt utgör förslagen främst förtydliganden och preciseringar i regelverket. Utöver 

föreslagna författningsändringar har myndigheterna identifierat behov av fortsatt 

utveckling av analysmetoder för bl.a. beräkning av avgifter och säkerheter.   

De föreslagna förändringarna innebär sammantaget ett mer robust och förutsägbart 

finansieringssystem. Förslagen innebär också vissa förändringar i storleken på avgifter 

och säkerheter. En avgiftsberäkning utifrån marknadsläget den 31 december 2012 

resulterar i en avgiftsnivå på knappt 6 öre/kWh. Med myndigheternas förslag till breddade 

placeringsmöjligheter för kärnavfallsfonden och en diskonteringsräntekurva som speglar 

detta samt med 50 års beräknad driftstid för reaktorerna kommer en avgift på omkring 

dagens nivå, dvs. drygt 2 öre/kWh att balansera finansieringssystemet. Däremot innebär 

förslagen en viss ökning, utöver vad som följer av förändrade marknadsräntor, av de 

säkerheter kärnkraftsindustrin ska ställa, jämfört med dagens beslutade nivå. 

Beräkningarna av avgifter och säkerheter har gjorts som en del av utredningens 

konsekvensanalys och är därför indikativa. Förutsättningarna för de kommande treårsvisa 

beräkningarna av kärnavfallsavgifterna är dessutom starkt beroende av kvaliteten i de 

underlag som kärnkraftsindustrin ska ta fram, inklusive bedömningar av 

avvecklingskostnader, framtida produktivitetsutveckling och prognoser över 

elproduktionen vid kärnkraftverken. 

Förslag till förändringar i lag och förordning  

Principer om helhetssyn och låg risk  
Myndigheterna föreslår att: 

 Det ska framgå av finansieringslagen att beslut om avgifter, fondförvaltning och 

säkerheter ska präglas av en helhetssyn på finansieringssystemet. En 

helhetsprincip införs i finansieringslagen. 

 Det ska framgå av finansieringslagen att statens ekonomiska risk till följd av 

statens sistahandsansvar för kärnavfallet ska vara låg och att finansieringssystemet 

ska utformas med denna utgångspunkt. En lågriskprincip införs i 

finansieringslagen. 

 Det ska framgå av finansieringslagen att varje tillståndsinnehavares skuld (de 

kostnader som följer av skyldigheterna enligt kärntekniklagen) i systemet ska 

motsvaras av tillgångar av samma storlek. 

Helhetssyn 

Det faktum att systemets utbetalningar sträcker sig betydligt längre in i framtiden än 

inbetalningarna gör att det finns betydande ränterisker till följd av skillnaderna i duration 

mellan tillgångar och skulder. För närvarande behandlas riskerna i finansieringssystemet 

separat inom varje del av systemet. Det finns därför ett behov av en samordnad reglering 

och hantering av dessa risker som underlag för beslut om avgifter, säkerheter och fondens 

placeringar utifrån en helhetssyn där samtliga delar av finansieringssystemet behandlas 

sammanhållet. En bristande samordning av beslut om kärnavfallsavgifter, säkerheter och 

hur kärnavfallsfonden ska förvaltas kan medföra ett oönskat och omedvetet risktagande. 

Balansräkningar 

Balansräkningar är en central utgångspunkt för att åstadkomma en helhetssyn i 

finansieringssystemet. Utgångspunkten vid värderingen av finansieringssystemets 

tillgångar och skulder är att beräkna om systemets tillgångar kommer att räcka för att 
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finansiera alla förväntade framtida skulder. Utifrån korrekt värderade skulder och 

tillgångar beräknas sedan vilka kärnavfallsavgifter som behövs för att tillgångarna ska bli 

lika stora som skulderna. 

Finansieringssystemets tillgångar och skulder värderas enligt följande principer: 

 Tillståndsinnehavarens skuld ska utgöras av det diskonterade värdet av förväntade 

utbetalningar för de skyldigheter som följer av 10-13 §§ kärntekniklagen. 

 Tillgångarna ska utgöras av tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden samt 

det diskonterade värdet av ännu inte inbetalda kärnavfallsavgifter. 

 En diskonteringsräntekurva används för att diskontera de förväntade in- och 

utbetalningarna. Diskonteringsräntekurvan ska bestämmas med utgångspunkt i 

kärnavfallsfondens förväntade avkastning. 

 Kärnavfallsavgiften ska vid varje omräkningstillfälle bestämmas så att värdet av 

tillgångarna blir lika stort som åtagandet. 

 Fondtillgången ska även fortsättningsvis värdereras till marknadsvärde. 

 Förväntade framtida kostnader som anges i fasta priser räknas om till löpande 

priser med en inflationskurva. 

 En årlig balansräkning för finansieringssystemet ska upprättas och ges in till 

regeringen. 

Låg risk 

Utgångspunkten för finansieringen av omhändertagandet av kärnavfall är att 

kärnkraftsindustrin, inte skattebetalarna, ska stå för kostnaderna. Det ekonomiska ansvaret 

är kopplat till skyldigheterna enligt kärntekniklagen och riktas således mot innehavaren av 

det kärntekniska tillståndet, dvs. reaktorbolagen. Dessa företags tillgångar är i allt 

väsentligt framtida intäkter från försäljning av kärnkraftsel. Det ackumuleras inte 

vinstmedel av någon särskild omfattning i dessa företag. Däremot har ägarbolagen 

betydande tillgångar och även annan produktion som kan genera intäkter efter det att 

produktionen av kärnkraftsel upphör. Ägarbolagens åtaganden i finansieringssystemet är 

dock begränsade till de säkerheter som ställs för finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp. 

Finansieringssystemet har byggts upp för att säkerställa att tillståndshavarna kan fullgöra 

sina skyldigheter. Avgiftsskyldigheten kvarstår i det fall elproduktionen upphör men det 

kan finnas betydande osäkerheter kring betalningsförmågan. Det är mot denna bakgrund 

som riksdagen har beslutat att medel som ska användas för att finansiera omhändertagande 

av restprodukter inte ska behållas i kärnkraftsföretagen eller i dessas ägarbolag utan tas in 

till kärnavfallsfonden och förvaltas av staten. Den dag en tillståndshavares elproduktion 

upphör så ska också de återstående skyldigheterna vara fullt finansierade. Sett till de risker 

som följer av statens sistahandsansvar är det också viktigt att systemet utformas så att det 

är robust även om ägarbilden förändras över tiden. 

I regeringens proposition 2005/06:183 (sida 21), görs en precisering av syftet med 

systemet: 

”Syftet med finansieringssystemet skall vara att så långt det är möjligt minimera risken för 

att staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av tillståndshavarnas 

betalningsansvar”. Myndigheterna gör bedömningen att denna skrivning är allt för långt 

gående och inte är praktiskt tillämpbar. Utgångspunkten för rättstillämpningen på detta 

område bör i stället formuleras som att ”sannolikheten ska vara stor att de avgiftsskyldiga 

kan fullgöra sina skyldigheter”. Denna lågriskprincip bör föras in i finansieringslagen. 
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Förvaltning av kärnavfallsfonden 
Myndigheterna föreslår att: 

 Kärnavfallsfonden förvaltas enligt aktsamhetsprincipen. Aktsamhetsprincipen 

anges i finansieringslagen och den närmare tillämpningen regleras genom 

bestämmelser i en ny förordning, förvaltningsförordningen.  

 Ett överordnat mål för avkastning och risk i kärnavfallsfondens förvaltning anges 

i förvaltningsförordningen. Målet utformas så att det tar hänsyn till risker i hela 

finansieringssystemet, inte bara finansiella risker i kärnavfallsfonden. 

 Kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas. Upp till 40 procent av 

kapitalet får placeras i svenska och utländska noterade aktier och 

företagsobligationer. Derivatinstrument får användas för att begränsa risker eller 

effektivisera förvaltningen. 

De avgiftsmedel som tillståndshavarna betalar förvaltas i kärnavfallsfonden. I dagsläget 

kan fonden placera i tillgångsslag med mycket låg risk, nämligen räntebärande konto i 

Riksgälden, i skuldförbindelser utfärdade av staten eller i skuldförbindelser utgivna enligt 

lagen (2003:1223) om säkerställda obligationer. Förvaltningen utvärderas och styrs mot 

ett referensindex som representerar ett genomsnitt av på marknaden utestående 

obligationer. En helhetssyn på finansieringssystemet leder till att fondens förvaltning även 

bör relateras till systemets skulder. Ett allmänt krav på god avkastning utan en helhetssyn, 

och därmed en klar koppling till finansieringssystemets åtagandesida, kan leda till en 

placeringsinriktning som medför en önskvärd risknivå för fonden men oönskad hög risk 

för finansieringssystemet i sin helhet. Ett exempel på detta är den ränterisk som finns för 

systemet i sin helhet, när durationen (den genomsnittliga löptiden) i fondens placeringar 

skiljer sig från durationen för de förväntade nettoutbetalningarna från fonden.  Det finns 

mot denna bakgrund skäl att utforma regelverket så att det främjar en helhetssyn. Det bör 

ske genom en regel som anger att medlen i fonden ska förvaltas för att säkerställa 

finansieringen av de framtida kostnader som kärnavfallsavgifterna ska finansiera. 

Myndigheterna föreslår också att kärnavfallsfonden förvaltas enligt den s.k. 

aktsamhetsprincipen, vilket ytterligare betonar helhetssynen vid fondförvaltningen. 

Aktsamhetsprincipen anges i finansieringslagen och den närmare tillämpningen av 

aktsamhetsprincipen regleras genom bestämmelser i en ny förvaltningsförordning för 

fonden. 

Myndigheterna föreslår att kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas från vad som 

gäller i dag för att dels skapa bättre möjligheter att utifrån en helhetssyn på 

finansieringssystemet hantera den totala ränterisken, dels med fortsatt låg risknivå öka den 

förväntade avkastningen. Riskbegränsningar avseende lägsta andel säkra räntebärande 

tillgångar, begränsning av stora exponeringar, rösträttsbegränsning för aktier och förbud 

mot placering i värdepapper emitterade av kärnkraftsföretag anges i en ny 

förvaltningsförordning för kärnavfallsfonden. 

De vidgade placeringsreglerna innebär att den förväntade avkastningen för fonden ökar, 

men också risken för att staten kan tvingas träda in. Andra förslag i denna rapport innebär 

emellertid att statens risk i andra avseenden minskar. Mot denna bakgrund bör en något 

ökad risk i kapitalförvaltningen kunna accepteras av staten.  

Kärnavfallsavgiften  
Myndigheterna föreslår att: 
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 Kärnavfallsavgiften vid varje omräkningstillfälle ska bestämmas så att värdet av 

tillgångarna blir lika stort som värdet av skulderna. Denna princip införs i 

finansieringslagen. 

 Den driftstid för kärnkraftverken som ligger till grund för beräkning av kostnader 

och avgifter ökas från dagens 40 år till 50 år för att bättre spegla den förväntade 

driftstiden. Detta anges i finansieringsförordningen. 

Kärnavfallsavgiften justeras vart tredje år med beaktande av dels nya underlag som ger 

upphov till reviderade förväntningar om framtida utfall, dels sådana oväntade utfall som 

faktiskt inträffat. Detta är den primära mekanismen för att hantera statens risk som följer 

av sistahandsansvaret. Denna mekanism fångar dock inte upp all risk, varför 

finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet utgör ytterligare viktiga 

riskreducerande komponenter. 

Hur kärnavfallsavgiften ska beräknas behöver regleras för en ökad tydlighet i 

tillämpningen av finansieringssystemet. Utgångspunkten är att kärnavfallsavgiften för 

respektive tillståndshavare bestäms vid varje omräkningstillfälle så att värdet av 

tillgångarna blir lika stort som skulderna. Avgiften beräknas utifrån väntevärden på alla i 

balansräkningen ingående komponenter. Denna princip anges i finansieringslagen och den 

närmare tillämpningen får regleras genom bestämmelser i finansieringsförordningen. För 

de avgiftsskyldiga betyder den föreslagna preciseringen en ökad tydlighet, transparens och 

förutsägbarhet. 

Diskonteringsräntekurva 

Valet av diskonteringsränta vid värdering av skulder och tillgångar är en avgörande 

parameter för vilka avgiftsnivåer som balanserar finansieringssystemet och vilka 

säkerheter som behövs för att säkerställa att tillståndshavarna med stor sannolikhet kan 

fullgöra sina skyldigheter. 

 Diskonteringsräntekurvan ska bestämmas med utgångspunkt i kärnavfallsfondens 

förväntade avkastning. Denna princip införs i finansieringslagen.  

 I finansieringsförordningen införs bestämmelser om att den nominella 

diskonteringsräntan, för löptider upp till 10 år, utgörs av marknadsnoteringar. För 

löptider från och med 20 år ska den långsiktiga terminsräntan, med fondens 

nuvarande placeringsinriktning, fastställas till 4,45 procent. För perioden mellan 

år 10 och år 20 sker en anpassning genom linjär interpolering av terminsräntor.  

 Med beaktande av myndigheternas förslag om breddade placeringsmöjligheter för 

fonden läggs en avkastningspremie på 0,5 procentenheter till för alla löptider för 

att motsvara en högre förväntad avkastning till följd av innehav av aktier. 

 Från den 1 januari 2014 förväntas Finansinspektionen publicera en liknande 

modell som här föreslås. Av förenklingsskäl bör det då övervägas om 

finansieringssystemet ska övergå till denna modell. 

Myndigheternas grundläggande utgångspunkt är att diskonteringsräntekurvan ska baseras 

på kärnavfallsfondens förväntade avkastning och att detta ska föras in i finansieringslagen. 

Principen har tidigare slagits fast av regeringen (prop. 1995/96:83). Det förslag till 

breddning av kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter med risktillgångar som föreslås 

enligt ovan gör att den förväntade avkastningen ökar jämfört med vad som skulle ha gällt 

vid nuvarande placeringsinriktning. Detta innebär att en avkastningspremie läggs till den 

diskonteringsräntekurva som används. 
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Driftstid 

En viktig komponent för avgiftens storlek är den driftstid som ligger till grund för 

beräkning av elproduktionen. Detta har betydelse för vilken produktionsvolym som 

finansieringsbehovet ska slås ut på, men även för de kostnader som uppstår. I SSM:s 

slutrapportering av den s.k. långtidsutredningen till regeringen i oktober 2012 gör 

myndigheten bedömningen att säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan 

upprätthållas även för driftstider över 40 år förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare 

säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av 

reaktorerna. Myndigheterna gör mot denna bakgrund bedömningen att en driftstid på 50 år 

bättre speglar de förutsättningar som gäller för kärnkraftverken, och därmed också är en 

bättre approximation på förväntad driftstid än 40 år. 

Påkallande av ställda säkerheter 
Myndigheterna föreslår att: 

 I fall att den avgiftsskyldige inte vidtar åtgärder eller tillskjuter de medel som 

krävs så ska säkerheterna som ställts för finansieringsbeloppet och 

kompletteringsbeloppet kunna påkallas i sin helhet redan innan faktiska 

underskott uppstår i fonden. Säkerheter som tagits i anspråk ska i sin helhet 

tillföras fonden. 

Breddat kompletteringsbelopp 
Myndigheterna föreslår att: 

 Kompletteringsbeloppet breddas så att ogynnsamma utfall såväl på tillgångs- som 

åtagandesidan i finansieringssystemet ingår i det beräknade beloppet. 

Bestämmelser om detta införs i finansieringslagen. 

 Storleken på beloppet ska beräknas av staten och inte som nu av 

kärnkraftsindustrin. 

Vart tredje år genomförs, som påpekats ovan, i finansieringssystemet uppdaterade 

kostnadsberäkningar som resulterar i nya beslut om avgifter och säkerheter. Denna så 

kallade rullningsmekanism är med beaktande av den långa tidshorisont som gäller för 

omhändertagandet av kärnavfallet central för att hantera den ekonomisk risk som följer 

med statens sistahandsansvar. Tillståndshavarnas, det vill säga reaktorbolagens, finansiella 

förmåga att långsiktigt upprätthålla rullningsmekanismen är dock begränsad – inte minst i 

händelse av en ogynnsam utveckling i kärnavfallsprojektet. Därav knyts andra finansiellt 

starkare parter till tillståndshavarnas finansieringsansvar i och med att säkerheter ställs för 

finansierings- och kompletteringsbeloppet. 

Just kompletteringsbeloppet karakteriseras av en direkt koppling till rullningsmekanismen. 

Beloppet syftar i första hand till att säkerställa ett långsiktigt ansvar för denna rullning 

genom att formellt knyta finansiellt starkare bolag (vanligtvis tillståndshavarnas 

koncernmoderbolag) till behovet av framtida justerade avgifter och säkerheter med hänsyn 

till samtliga de typer av risker som de ansvariga tillståndshavarna står med beaktande av 

hela kärnavfallsprojektets genomförandetid.  

Med utgångspunkt i kompletteringsbeloppets innebörd bedömer myndigheterna att det för 

att beräkna detta belopp är nödvändigt att bredda säkerheten så att den utöver 

kostnadsosäkerheter även innefattar de osäkerheter kring framtida avgiftsintäkter och 

fondmedlens avkastning, vilka samtliga omfattas av det ansvar tillståndshavarna de facto 

har.  
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Det i finansieringssystemet uttryckliga behovet av att underbygga den riskbegränsande 

rullningsmekanismen i finansieringssystemet med en långsiktig finansiell styrka har sin 

utgångspunkt i att begränsa statens risk som följer av sistahandsansvaret i systemet. 

Därför bör storleken på kompletteringsbeloppet beräknas av staten och inte som nu av 

kärnkraftsindustrin. 

I rapporten föreslås att SSM tar ett övergripande ansvar för beräkningen av 

kompletteringsbeloppet i kommande avgiftsförslag genom en samlad analys av de 

väsentligaste risker som tillståndshavarna står i finansieringssystemet – med hänsyn till 

både dess skuld– och tillgångssida. Analysen ska grundas på tänkbara scenarier över 

finansieringssystemets avgifter, kostnader och fondavkastning fram till dess att alla 

skyldigheter är uppfyllda. Analysmodellen är under utveckling. En förenklad beräkning av 

storleken på kompletteringsbeloppet har emellertid gjorts som underlag för en 

konsekvensanalys av föreliggande utredningsförslag. 

Stärkt tillsyn av det finansiella systemet  
Myndigheterna föreslår att: 

 Det i finansieringslagen införs tydligare bestämmelser om tillsynen över 

lagefterlevnaden och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,  

 SSM i sin granskning av hur utbetalade medel använts får besluta om 

återbetalning, avräkning och kompensation i det fall avgiftsmedel inte använts på 

föreskrivet sätt, 

 Finansieringslagen kompletteras med straffbestämmelser för vilka straff kan 

dömas ut.  

Det finns en nära koppling mellan SSM:s arbete med att säkerställa finansieringen av de 

framtida kostnaderna enligt 4 § finansieringslagen och tillsynen över tillståndhavarnas 

skyldigheter enligt bestämmelserna i 10 – 12 §§ och 13 § 1 kärntekniklagen. Denna nära 

koppling mellan kärntekniklagen och finansieringslagen bör också återspeglas i den 

lagreglering som styr tillsynsmyndigheternas tillsyn. Tillsynen av lagefterlevnaden avser 

de privata aktörerna och kommunerna i systemet. Granskningen av myndigheternas arbete 

sker på sedvanligt sätt. 

Övriga överväganden 
Bland övriga frågor som behandlats och där förslag lämnas till författningsändringar, bör 

noteras att riskavgiften tas bort och att tillståndshavare till Barsebäcks kärnkraftverk blir 

reaktorinnehavare enligt finansieringslagen. 

Samråd med intressenter 
Totalt fem samrådsmöten har hållits under 2012 och 2013 med kärnkraftsindustrin och 

övriga intressenter, främst miljöorganisationer och slutförvarskommuner. Ytterligare tre 

informationsmöten har, på begäran av kärnkraftsindustrin, hållits under 2013. 

Intressenternas synpunkter sammanfattas i rapporten och i en särskild bilaga.  

Myndigheterna har i utredningsarbetet så långt möjligt beaktat kärnkraftsindustrins och 

övriga intressenters synpunkter. 
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Konsekvensanalys 
En förenklad konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna i finansieringslag och 

förordning har gjorts med avseende på kärnavfallsavgifter, kompletteringsbelopp och 

finansieringsbelopp. 

Vid oförändrade avgifter och det regelverk som gäller i dag tyder indikativa beräkningar 

på stora obalanser i finansieringssystemet. De förslag som lämnas här leder till att 

systemet, med måttligt förändrade avgifter balanserar. Ett vidgat placeringsreglemente 

förväntas ge relativt sett lägre avgiftsnivåer men en konsekvens blir att 

kompletteringsbeloppet kan komma att öka. Finansieringsbeloppet kan dock samtidigt 

komma att minska.   

Förutsättningarna för SSM:s avgiftsförslag för åren 2012-2014 var diskontering enligt 

tjänstepensionskurva och 40 års drift, vilket resulterade i ett förslag till en genomsnittlig 

avgift på 3 öre/kWh. Motsvarande beräkning med marknadsläget per den 31 december 

2012 ger en avgiftsnivå på knappt 6 öre/kWh för att balansera finansieringssystemet. Om, 

enligt detta förslag, den långsiktiga delen av diskonteringsräntekurvan förändras och en 

avkastningspremie introduceras för aktier, samt att driftstiden förlängs till 50 års drift, ger 

indikativa beräkningar en genomsnittlig avgift på i storleksordningen 2,3 öre/kWh. 

Konsekvensanalysen tar i första hand sikte på anläggningar som är i drift. För Barsebäck 

kommer avgiftsnivån inte att påverkas på motsvarande sätt eftersom inbetalningstiden för 

avgiften är kortare. Med utgångspunkt från marknadsläget per den 31 december 2012 och 

en betalningsperiod på sex år skulle en avgift på ca 1 000 mkr per år balansera Barsebäcks 

skyldigheter. 

Beräkningarna av avgifter och säkerheter har gjorts som en del av utredningens 

konsekvensanalys och är därför indikativa. Förutsättningarna för de kommande treårsvisa 

beräkningarna av kärnavfallsavgifterna är dessutom starkt beroende av kvaliteten i de 

underlag som kärnkraftsindustrin ska ta fram, inklusive bedömningar av 

avvecklingskostnader, framtida produktivitetsutveckling och prognoser över 

elproduktionen vid kärnkraftverken.  
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1. Inledning 

1.1 Uppdraget 
Den 27 oktober 2011 uppdrog

2
 regeringen till SSM att i samråd med Riksgälden 

(Riksgälden) genomföra en översyn av förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder 

för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). 

Översynen ska bl.a. omfatta frågor som rör beräkning av avgifter och behov av 

riskavsättningar. I uppdraget ingår att överväga om det finns behov av förändringar i 

gällande regelverk. 

Den 22 december 2011 uppdrog
3
 vidare regeringen till SSM att i samråd med Riksgälden 

och Kärnavfallsfonden
4
 (KAF) göra en översyn av lagen (2006:647) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) 

inklusive tillämpliga delar av finansieringsförordningen. Översynen ska bl.a. omfatta 

frågor som rör de säkerheter den som har tillstånd att inneha eller driva en 

kärnkraftsreaktor ska ställa. Vidare ska effekterna av en breddning av kärnavfallsfondens 

placeringsreglemente enligt finansieringsförordningen analyseras speciellt med beaktande 

av effekter på statens risk, avgiftsnivåer och behov av säkerheter. 

De båda regeringsuppdragen är delvis överlappande. Myndigheterna valde att se dem som 

ett utredningsuppdrag med två rapporteringstidpunkter. Den 31 maj 2012 skulle förslag på 

lagförändringar ha rapporterats och den 14 december 2012 skulle förslag på 

förordningsförändringar ha rapporterats. 

Den 10 maj 2012 begärde
5
 SSM hos regeringen att avrapporteringstidpunkten för 

uppdragen skulle senareläggas till den 31 maj 2013. SSM anförde bl.a. att man, 

tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden, i det hittills genomförda 

analysarbetet funnit att det finns betydande ränterisker i finansieringssystemet till följd av 

den stora skillnaden i duration
6
 på tillgångar och skulder som finns i systemet. De 

beräkningar som dittills genomförts visade indikativt på stora obalanser i 

finansieringssystemet, vilket kräver fördjupade analyser och scenarioberäkningar innan en 

samlad bedömning kan göras. 

Den 31 maj 2012 beslutade
7
 regeringen att bevilja en senareläggning av avrapporteringen 

enligt den begäran som SSM inkommit med. I skälen för regeringens beslut framgår att: 

”Syftet med regeringsuppdragen är att förtydliga principerna för beräkning 

av kärnavfallsavgifter och förvaltning av medlen i Kärnavfallsfonden samt 

att förändra bestämmelserna om säkerheternas användning i syfte att 

förbättra den finansiella säkerheten för staten. 

 

                                                      

 
2
 Se SSM 2011-4091. 

3
 Se SSM 2011-4690. 

4
 För att undvika förväxling används i denna rapport stort K när myndigheten Kärnavfallsfonden avses och litet k 

när själva fonden (kapitalmassan) avses. 
5
 Se SSM 2011-4690-4. 

6
 Duration utgör ett mått på ränterisk. För måttliga förändringar i marknadsräntor (och där ränteförändringen är 

lika stor för alla löptider) visar durationen hur mycket värdet på en tillgång eller skuld förändras när räntan 
förändras. För exempelvis en obligation med en duration på 9,6 år leder en ränteförändring på 0,25 procent till 
att värdet förändras med 0,25*9,6=2,4 procent. 
7
 Se SSM 2011-4690-8. 
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I arbetet med uppdragen har myndigheterna funnit att en bärande princip i 

de beslut som tas om fondförvaltning, avgifter och säkerheter bör vara en 

helhetssyn på finansieringssystemet. 

 

Med anledning av detta menar myndigheterna att det finns skäl att vidare 

analysera behovet av författningsändringar. Vidare behövs enligt 

Strålsäkerhetsmyndigheten fördjupade analyser av systemet och 

scenarioberäkningar innan man kan göra en samlad bedömning av 

avgiftssystemet. Regeringen gör ingen annan bedömning”. 

1.2 Rapportens disposition 
I avsnitt 2 redogörs för ärendet och dess beredning. I avsnitt 3 redogörs för de 

grundläggande principerna för ansvarsfördelningen mellan staten och kärnkraftsföretagen. 

I avsnitt 4 görs en grundläggande beskrivning och analys av finansieringssystemet. 

Avsnitten 5 – 9 fokuseras kring analys och förslag om de huvudområden där 

myndigheterna ser problem eller oklarheter. I avsnitt 10 redogörs för de överväganden 

som gjorts kring myndigheternas tillsyn och i avsnitt 11 de övriga frågor som hanterats i 

utredningen. Avsnitt 12 innehåller en konsekvensanalys av förslagen avseende effekter på 

avgifters och säkerheters storlek samt samhällsekonomiska konsekvenser. I avsnitt 13 

redogörs för hanteringen av samrådssynpunkter. Avsnitt 14 innehåller författningsförslag. 

Till denna rapport fogas också tre bilagor: 

Bilaga 1: Kärnavfallsfondens historiska avkastning i relation till utvecklingen av 

marknadsräntor. 

Bilaga 2: Beräkning av kärnavfallsavgift.  

Bilaga 3: Sambandet mellan terminsräntor och diskonteringsräntor. 

Det finns också en sammanställning av de synpunkter som framkommit i samrådsprocess 

med externa aktörer
8
. 

  

                                                      

 
8
 ”Synpunkter på arbetet med översynen av finansieringssystemet som framkommit i samrådsprocess med 

externa aktörer”.  
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2. Ärendet och dess beredning 
Som framgår av avsnitt 1.1 har regeringen uppdragit till SSM att, i samråd med 

Riksgälden och Kärnavfallsfonden, förtydliga principerna för beräkning av 

kärnavfallsavgifter och förvaltning av medlen i kärnavfallsfonden samt att föreslå 

förändringar i bestämmelserna om säkerheternas användning i syfte att förbättra den 

finansiella säkerheten för staten. 

2.1 Samråd mellan myndigheterna 
Huvuddragen i de analyser och förslag som redovisas i denna rapport har diskuterats i en 

gemensam arbetsgrupp där representanter för SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden 

ingått. Denna grupp har under arbetets gång hållits löpande informerad och förslag som 

diskuterats har getts möjlighet att förankras i respektive myndighets ledning.  

De lämnade förslagen utgör i allt väsentligt myndigheternas gemensamma syn avseende 

övergripande analys och förslag. Enskilda skrivningar, samt bilagor, omfattas dock inte av 

samrådet, dock har både Riksgälden och Kärnavfallsfonden bidragit med skrivningar i 

olika delar utifrån respektive ansvarsområde. 

SSM har i sin interna beredning föredragit arbetet med regeringsuppdragen i SSM:s 

delegation för finansieringsfrågor. 

2.1.1 Samrådsyttrande från Riksgälden 
Riksgälden lämnar med beaktande av förslagen i denna rapport ett eget samrådsyttrande

9
. 

I detta yttrande betonar Riksgälden vikten av de grundläggande principer som gäller för 

finansieringssystemet och att de övergripande förtydliganden i regelverket som föreslås 

ska gälla med beaktande av dessa principer. Vad det gäller de mer detaljerade förslagen 

anser Riksgälden att de till dess en ny utredning gjorts är åtgärder i rätt riktning som bidrar 

till en mer stringent tillämpning av finansieringssystemet. Sammantaget finns det dock en 

hög osäkerhet avseende förslagen om olika parametrar, vilka sedan får ett stort genomslag 

på avgifts- och säkerhetsbelopp. Denna kombination innebär att Riksgälden ser ett behov 

av ytterligare utredning för att bland annat i ännu högre grad underbygga de mer 

detaljerade bestämmelser som påverkar beräkningar av avgifter och säkerhetsbelopp.  

2.2 Samråd med intressenter 
Under arbetet har synpunkter inhämtas från kärnkraftsindustrin, miljörörelsen och andra 

intressenter under fem samrådsmöten, 20 mars, 25 april och 7 november 2012 samt 5 

februari och 27 mars 2013. 

Inför varje möte har ett antal underlagspromemorior tagits fram inom arbetsgruppen, totalt 

nio stycken. Underlagspromemoriorna har delgetts intressenterna två veckor innan 

respektive samrådsmöte. På respektive möte har det funnits möjlighet att ställa frågor och 

lämna synpunkter. SSM som administrerat mötena har också bett intressenterna att inom 

två veckor efter respektive möte komma in med skriftliga synpunkter. 

                                                      

 
9
 Samrådsyttrande – Uppdrag att genomföra en översyn av dels förordningen (2008:715) om 

finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, dels lagen 
(2006:647) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet”, Dnr 
2013/64. 
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Utöver detta har tre informationsmöten hållits bilateralt med företrädare för 

kärnkraftsindustrin under det första halvåret 2013: 10 april (utkast på förslag till lag- och 

förordningstexter), 12 april (beräkningsmodell för kärnavfallsavgifter) samt 22 april 

(beräkning av kompletteringsbelopp). 

Inkomna skriftliga synpunkter redovisas separat.  

I avsnitt 13 redovisas de mest centrala synpunkterna och hur dessa beaktats i 

myndigheternas förslag. 
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3. De grundläggande principerna för ansvarsfördelningen mellan 
staten och kärnkraftsföretagen  

3.1 Författningsregleringen 
Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter ska finansieras är 

lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Redan från början var 

målsättningen att samtliga kostnader skulle bäras av den som ger upphov till avfallet. 

Den s.k. AKA-utredningen
10

 (Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall) som tillkallades 

av regeringen i december 1972 hade som en av sina uppgifter att föreslå former för 

finansieringen av behandling, transport och förvaring av radioaktivt avfall samt av 

forsknings- och utvecklingsprogram. AKA-utredningen föreslog att ett belopp 

motsvarande de framtida utgifterna för avfall från kärnkraftverk skulle avsättas varje år i 

de kärnkraftsproducerande företagens bokslut. Skattebefriade avsättningar skulle få ske till 

företagsinterna fonder från vilka framtida kostnader för att ha hand om kärnkraftens 

restprodukter skulle täckas. 

En annorlunda lösning på finansieringsfrågan föreslogs i 1981 års energipolitiska 

proposition
11

. I enlighet med förslaget i propositionen beslöt riksdagen om en ny lag
12

. 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 1982 och innebar att en avgift skulle tas ut för att täcka 

kostnaderna för omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter, inklusive kostnaderna 

för avveckling och rivning av kärnkraftverken. Avgiftsmedlen skulle sättas in på 

räntebärande konton i Riksbanken, ett för varje tillståndshavare. I samband med 

övergången till det nya finansieringssystemet överfördes de medel som redan avsatts av 

tillståndshavarna i deras bokslut till respektive konto i Riksbanken. 

I den s.k. Kärnbränslefondsutredningen, som tillsattes i maj 1993, restes frågan om 

finansieringssystemets tillförlitlighet. I betänkandet (SOU 1994:107) föreslogs ett system 

med kompletterande säkerheter för att dels säkerställa fonduppbyggnaden om 

kärnkraftverken skulle stängas av innan reaktorerna har drivits i 25 år, dels säkerställa 

finansieringen av åtgärderna om fondbehållningen visar sig otillräcklig till följd av att 

kostnaderna för åtgärderna blir högre än beräknat, kommer tidigare än beräknat och/eller 

om den reala avkastningen på fondmedlen underskattats i samband med avgiftssättningen. 

Säkerheterna skulle, enligt förslaget, tillhandahållas av tillståndshavarna. 

Regering och riksdag följde i stort Kärnbränslefondsutredningens förslag med två 

kompletterande säkerheter
13

. Den nya ordningen, som kom att gälla från år 1996, innebar 

vidare att medlen i Riksbanken överfördes till Riksgälden och kom att betecknas 

Kärnavfallsfonden. Medlen skulle förvaltas av en särskild myndighet, Kärnavfallsfondens 

styrelse, numera namnändrad till Kärnavfallsfonden. 

Den författningsreglering som beslutades 1996 är i princip densamma som gäller i dag. 

Enligt bestämmelserna ska en avgift baserad på den totala kostnaden för 

omhändertagandet av kärnavfallet m.m. betalas av innehavaren av en kärnkraftsreaktor i 

förhållande till antalet levererade kilowattimmar el vid anläggningen. Reaktorinnehavaren 

                                                      

 
10

 Statens offentliga utredningar; 1976:41. 
11 

Se prop. 1980/81:90. 
12

 Lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. 
13

 Se prop. 1995/96:83. 
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ska ställa säkerheter för sådana kostnader för omhändertagande som inte täcks av 

inbetalade avgifter samt kostnader till följd av oplanerade händelser. 

3.2 Ansvarsfördelningen mellan staten och kärnkraftsföretagen 
Ansvarsfördelningen mellan staten och kärnkraftsföretagen när det gäller slutförvaring av 

använt kärnbränsle har ägnats stort intresse i riksdagen och varit föremål för omfattande 

överväganden
14

. Riksdagen har i det sammanhanget ställt sig bakom fyra grundläggande 

principer när det gäller hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. Den 

ansvarsfördelning som framkommer i dessa grundprinciper återspeglas i lagstiftningen. De 

är grundläggande för uppbyggnaden av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

(kärntekniklagen). De återfinns också i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). 

Dessa fyra grundläggande principer redovisas nedan. 

I. Den första grundläggande principen är att kostnaderna för slutförvaring av använt 

kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av intäkterna från den produktion av energi som 

gett upphov till dem. Med hänsyn till de långa tidsperioder som krävs för hantering och 

slutförvaring kommer utgifter att uppstå långt efter det att produktionen vid en 

anläggning, som det använda kärnbränslet kan hänföras till, har upphört. Det innebär att 

medel för framtida utgifter för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle 

fortlöpande måste tas ur intäkterna från energiproduktionen. 

Denna princip har i sin helhet införts i finansieringslagen. Den anges också i 13 § 

kärntekniklagen. 

Den 19 juli 2011 beslutade Europeiska rådet att inrätta ett gemenskapsramverk för 

ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall – 

avfallsdirektivet
15

. Direktivet trädde i kraft den 22 augusti 2011.  

Direktivet utgår från ett antal allmänna principer som ska gälla för hanteringen av använt 

kärnbränsle och radioaktivt avfall, bland annat att alla medlemsstater har en skyldighet att 

se till att orimliga bördor inte överlåts på kommande generationer och att medlemsstaterna 

därför säkerställer att tillräcklig finansiering finns att tillgå för hantering av använt bränsle 

och radioaktivt avfall
16

. I direktivets artikel 9 anges att medlemsstaterna ska säkerställa att 

det nationella ramverket innehåller krav på att tillräckliga ekonomiska resurser finns 

tillgängliga när det behövs för att genomföra det nationella kärnavfallsprogrammet. 

II. Den andra grundläggande principen är att en reaktorinnehavare ska svara för att 

använt kärnbränsle och kärnavfall tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär att 

reaktorinnehavarna ska svara för att nödvändiga åtgärder för hantering och slutförvaring 

faktiskt kommer till stånd. De måste se till att tekniskt kunnande, kompetens, utrustning, 

handläggning m.m. finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning och utnyttjas. 

Den andra principen finns reglerad i 10, 11 och 12 §§ kärntekniklagen samt i 13 § p. 2 

kärntekniklagen. 

                                                      

 
14

 Se bland annat prop. 1980/81:90, bilaga 1, s. 319, prop. 1983/84:60, s. 38, prop. 1997/98:145, s. 381, prop. 
2005/06:183 samt näringsutskottets betänkanden 1988/89:NU31 och 1989/90:NU24.  Jfr även  
artikel 21 enligt 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid 
hantering av radioaktivt avfall.  
15

 Rådets direktiv 2011/70/Euroatom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull 
och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 
16

 Avfallsdirektivets artikel 1.1. 
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III. En tredje grundläggande princip är att staten har ett övergripande ansvar för använt 

kärnbränsle och kärnavfall. Det långsiktiga ansvaret för hantering och förvaring av 

använt kärnbränsle och kärnavfall bör ligga hos staten. Efter det att ett slutförvar har 

tillslutits torde det krävas att någon form av ansvar för och tillsyn av slutförvaret kan 

upprätthållas under avsevärd tid. En statlig myndighet kan komma att överta ansvaret för 

de tillslutna slutförvaren. 

Principen om statens sistahandsansvar finns reglerad i avfallsdirektivets artikel 4.1
17

 såväl 

som i 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om 

säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (avfallskonventionen)
18

. Detta innebär att 

staten åtagit sig att säkerställa att det primära ansvaret för säkerheten vid hantering av 

använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall vilar på tillståndshavaren. Om det inte finns 

någon sådan tillståndshavare eller någon annan ansvarig part, vilar ansvaret på staten.  

Dessa förutsättningar innebär att staten bär ett ”sistahandsansvar” för slutförvaringen av 

använt kärnbränsle och kärnavfall. Statens ansvar har två komponenter: 

1. Staten har ett övergripande ansvar att se till att slutförvaringen kommer till stånd. 

2. Staten har ett sistahandsansvar för slutförvaringen i meningen att staten själv 

tvingas att ta på sig en beställar- och finansierarroll om kärnkraftsindustrin inte 

har förmåga att utföra uppgiften eller av annat skäl avstår från att göra det. 

Statens sistahandsansvar innebär inte någon begränsning av kärnkraftindustrins ansvar 

enligt kärntekniklagen. 

Regeringen har när det gäller denna princip uttalat att det ligger i sakens natur att staten 

har det yttersta ansvaret för att verksamhet som är reglerad i kärntekniklagen, fungerar 

även på mycket lång sikt
19

. 

IV. En fjärde grundläggande princip, som flera gånger har fastslagits av riksdagen, är att 

varje land ska ta ansvar för det använda kärnbränsle och kärnavfall som uppkommer i 

landet
20

. Av detta följer att slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från 

kärnteknisk verksamhet i ett annat land inte får förekomma i Sverige annat än i rena 

undantagsfall. 

Denna fjärde princip framkommer av 5 a § andra stycket kärntekniklagen. Enligt 

avfallsdirektivets artikel 4.4 är huvudregeln att radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 

medlemsstat i vilken det genererades. 

  

                                                      

 
17

 Jfr med krav på tillståndshavare i avfallsdirektivets artikel 7. 
18

 Jfr artikel 21 enligt 1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall. 
19

 Se prop. 1997/98:145, s. 381 fjärde stycket. 
20

 Se prop. 1992/93:98, s. 29. 
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4. Systemet för finansiering av hantering av kärntekniska 
restprodukter – finansieringssystemet 
 

Myndigheternas bedömning: 

 

Det svenska finansieringssystemet betraktas av många som en internationell förebild och 

ett redan idag robust system som ramverk betraktat. Ett antal preciseringar och justeringar 

behöver dock göras i syfte att säkerställa att tillämpningen av lag och förordning också 

blir robust. Ett flertal oklarheter och brister har dock uppmärksammats. Det handlar bland 

annat om otydligheter kring centrala begrepp och parametrar, oklara roller och relevanta 

risker som idag inte fångas upp av ställda säkerheter. Gemensamt för de flesta av de 

uppmärksammade problemen är att de kan härledas till en brist på helhetssyn. En 

konsekvens av detta är svårigheter att både hantera och följa upp statens ekonomiska risk 

på ett tydligt och konsekvent sätt. 

Mot bakgrund av detta lämnar myndigheterna förslag på förändringar i finansieringslagen 

och finansieringsförordningen. Förslagen handlar i grund och botten om att etablera ett 

mer stringent regelverk så att det kan säkerställas att de principer som riksdag och 

regering tidigare fattat beslut om följs. 

 

4.1 Kärntekniklagen utgör grunden för kärnkraftsindustrins ansvar 
Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet är skyldig att vidta alla de åtgärder som 

behövs för att uppkommet kärnavfall och kärnämne som inte återanvänds ska kunna 

hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt och att den anläggning, i vilken verksamheten 

inte längre ska bedrivas, avvecklas och rivs på ett säkert sätt
21

. I detta ligger också ett 

ansvar för att klarlägga vilka åtgärder som behövs för att fullgöra dessa skyldigheter och 

hur dessa åtgärder ska kunna vidtas. 

De krav som ställs på omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall måste med 

nödvändighet vara mycket långtgående med hänsyn till säkerhet och strålskydd. 

Detsamma gäller i fråga om avveckling av en anläggning. I denna skyldighet ingår även 

en fullständig demontering och bortforsling av till exempel en reaktor och övriga 

anordningar som ingår i reaktoranläggningen. 

Skyldigheterna kvarstår till dess att de har fullgjorts, även om  

1. ett tillstånd återkallas, 

2. ett tillstånds giltighetstid går ut, 

3. rätten att driva en kärnkraftsreaktor har upphört att gälla enligt den upphävda 

lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling, eller 

4. en kärnkraftsreaktor är permanent avstängd. 

Regeringen eller SSM, i de fall myndigheten lämnat tillstånd till verksamheten, får lämna 

dispens för skyldigheterna
22

. 

                                                      

 
21

 Jfr 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). 
22

 Jfr 14 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och 27 § förordningen (1984:14) om 
kärnteknisk verksamhet. 
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I det ansvar som åläggs den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ingår att svara 

för de faktiska kostnader som behövs för hanteringen av verksamhetens restprodukter
23

. 

Som påpekades av lagrådet i förarbetena till den numera upphävda lagen (1992:1537) om 

finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. omfattar tillståndshavarens 

skyldigheter även att ansvara med återstoden av sin förmögenhet för kostnader som staten 

skulle kunna ådra sig för sådana åtaganden, ifall tillståndshavaren skulle underlåta att 

fullgöra sina skyldigheter och staten därför nödgas vidta åtgärderna. 

4.2 Risken för staten ska minimeras 
Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) innehåller bestämmelser som syftar till att 

säkerställa finansieringen av de allmänna skyldigheter som följer av kärntekniklagen. 

Syftet är att så långt som möjligt minimera risken för att kommande generationer – eller i 

praktiken staten – tvingas stå för kostnader som omfattas av tillståndshavarnas 

betalningsansvar
24

,
 
vilket har varit en bärande princip för finansieringssystemets 

utformning. Reglerna är i huvudsak desamma för samtliga tillståndshavare, såväl 

reaktorinnehavare som innehavare av andra kärntekniska anläggningar. 

4.3 Skyldigheterna att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet 
kvarstår även om verksamheten upphört 
Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör inte förrän allt 

kärnavfall från en verksamhet som omfattas av lagen finns i förslutna slutförvar. Detta får 

till följd att också tillståndshavare som upphört med sin verksamhet kan bli 

avgiftsskyldiga för de åtgärder som återstår att vidta enligt kärntekniklagen såsom t.ex. 

omhändertagande av kärnavfall och nedmontering av anläggningar. Lagen innehåller 

ingen möjlighet till dispens, utan befrielse från avgiftsskyldighet följer indirekt av att 

befrielse från skyldigheterna enligt kärntekniklagen medges i enlighet med dess 14 §
25

. 

4.4 Riskavgift 
Lagen innehåller också en möjlighet att fastställa den ekonomiska risk som staten bär för 

de kostnader som ska täckas av kärnavfallsavgifter. Om en sådan risk fastställs får 

tillståndshavaren, utöver sin skyldighet att betala kärnavfallsavgift, åläggas att betala en 

riskavgift
 26

.
 
Denna möjlighet har dock inte utnyttjats. 

Om det behövs för att tillgodose syftet med lagen, ska regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer fastställa den ekonomiska risk som staten bär för de kostnader som 

ska täckas av kärnavfallsavgifter.  

Behovet av riskavgift, om det är aktuellt, prövas individuellt för varje tillståndshavare och 

avgiften får inte överstiga vad som behövs för att ge staten erforderligt skydd för den risk 

som är kopplad till den enskilde tillståndshavarens verksamhet
27

. 

                                                      

 
23

 Jfr 13 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 
24

 Se prop. 2005/06:183 ”Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring”, s. 21. 
25

 Jfr 11 § finansieringslagen. Se även Prop. 2005/06:183, s.44. 
26

 Jfr 13 och 14 § § finansieringslagen. 
27

 Se prop. 2005/06:183, s.44. 
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4.5 Kärnavfallsavgiften  
Det primära syftet med finansieringssystemet är att säkra finansieringen av 

tillståndshavarnas kostnader för hantering och slutförvaring av verksamhetens 

restprodukter och avveckling och rivning av de kärntekniska anläggningarna samt den 

forskning och utveckling som krävs för att uppnå detta. För detta ändamål är den som har 

tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till 

restprodukter skyldig att betala en avgift – kärnavfallsavgift – till Kärnavfallsfonden. 

Avgiften ska täcka en så stor andel av kostnaderna att den motsvarar den avgiftsskyldiges 

andel av samtliga avgiftsskyldigas restprodukter
28

. 

Med restprodukter i lagens mening avses kärnämne som inte ska användas på nytt (bl.a. 

använt kärnbränsle) och kärnavfall som inte utgör driftavfall enligt kärntekniklagens 

definitioner. 

Enligt dessa bestämmelser ska en avgift baserad på den totala kostnaden för 

omhändertagandet av kärnavfallet m.m. betalas av innehavaren av en kärnkraftsreaktor i 

förhållande till antalet levererade kilowattimmar el vid anläggningen. Vart tredje år 

bestäms avgiftens storlek för den kommande treårsperioden. Avgiften ska betalas 

kvartalsvis till Kärnavfallsfonden. 

Närmare bestämmelser om kärnavfallsavgiften återfinns i förordningen (2008:715) om 

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

(finansieringsförordningen). Av förordningen framgår att en reaktorinnehavare, i samråd 

med övriga reaktorinnehavare, vart tredje år ska upprätta en kostnadsberäkning som ligger 

till grund för beräkning av kärnavfallsavgiften
29

. En förutsättning, vid 

kostnadsberäkningen är att varje reaktor som inte permanent tagits ur drift har en total 

driftstid om 40 år. Den återstående driftstiden ska dock alltid antas vara minst sex år
30

. 

SSM ska för var och en av reaktorinnehavarna och med utgångspunkt i den inlämnade 

kostnadsberäkningen upprätta ett förslag till den kärnavfallsavgift som reaktorinnehavaren 

ska betala de närmast kommande tre kalenderåren. Den föreslagna avgiften ska anges i 

kronor per levererad kilowattimme elström
31

. 

SSM:s förslag ska lämnas till regeringen som därefter fastställer avgifter och beloppen för 

säkerheterna för de kommande tre kalenderåren. Dessa återkommande beslut om avgifter 

och säkerheter vart tredje år (rullning) är centralt för att kunna beakta nya 

kostnadsberäkningar, prognoser om kärnkraftsproduktion, osäkerhetsbedömningar etc. 

och låta dessa nya bedömningar få genomslag i nya avgifter och säkerhetsbelopp. 

4.6 Kärnavfallsfonden 
I kärnavfallsfonden samförvaltas inbetalade avgiftsmedel enligt finansieringslagen och 

Studsvikslagen. Förvaltningen är ordnad så att det framgår hur stor andel av fondens 

kapital som hänför sig till varje reaktorinnehavare och varje annan tillståndshavare i 

                                                      

 
28

 Jfr 7 § lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringslagen). 
29

 Jfr 3 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet (finansieringsförordningen). 
30

 Jfr 4 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet (finansieringsförordningen). 
31

 Jfr 6 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet (finansieringsförordningen). 
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enlighet med finansieringslagen samt vad som hänför sig till inbetalningar enligt 

Studsvikslagen. 

Fonden förvaltas av myndigheten Kärnavfallsfonden, som är en statlig myndighet med en 

styrelse som utses av regeringen. Myndigheten har ingen egen anställd personal utan 

kanslifunktionen, inkl. kapitalförvaltningen, sköts av Kammarkollegiet. 

Kärnavfallsfondens styrelse beslutar om de övergripande placeringsriktlinjerna, främst 

genom att fastställa en placeringspolicy. Syftet med placeringspolicyn är att ange regler 

för hur kärnavfallsfondens kapital får placeras, hur ansvaret för placeringsbesluten ska 

fördelas mellan styrelsen och Kammarkollegiet, hur olika risker ska mätas och begränsas 

samt hur placeringsverksamheten ska rapporteras och följas upp. Riksdagen har i 

finansieringslagen inte angett några mål eller restriktioner för kapitalförvaltningen. 

Regeringen har i finansieringsförordningen angett ett mycket allmänt hållet mål: 

”Fonden ska förvaltas så att kraven på god avkastning och tillfredsställande 

betalningsberedskap tillgodoses.” 

Regeringen har i finansieringsförordningen angett följande placeringsbegränsningar för 

Kärnavfallsfonden: 

”Fondens medel ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, i 

skuldförbindelser utfärdade av staten eller i skuldförbindelser utgivna enligt 

lagen (2003:1223) om säkerställda obligationer.” 

Några andra placeringar än de ovan angivna är inte tillåtna. Givet dessa restriktioner finns 

följande möjligheter i placeringsverksamheten: 

 Val mellan nominella och reala placeringar. 

 Val mellan statsobligationer och säkerställda obligationer. 

 Val av duration i placeringarna. 

 Val av specifika värdepapper och tidpunkt för köp och försäljning av värdepapper. 

 Göra återköpstransaktioner (repor) för att öka avkastningen. 

De tre första punkterna ses av styrelsen som strategiska beslut som styrs genom 

placeringspolicyn inom vissa intervall. Kammarkollegiet kan i sin aktiva förvaltning välja 

var inom respektive intervall man vill lägga sig samt själv bestämma över de två sista 

punkterna (inom vissa risklimiter). Styrelsens val av normportfölj där man bestämmer 

index innebär – tillsammans med avvikelsemandaten – att man även fattar ett strategiskt 

beslut om fondens duration (för närvarande mellan ca 1 - 7 år). 
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Tabell 1: Marknadsvärdet av fondkapitalet per den 31 december 2012 och dess fördelning på inbetalare i 
miljarder kronor. 

 

Inbetalare Marknadsvärde 

Forsmarks Kraftgrupp AB 14 851 

OKG AB (Oskarshamn) 10 992 

Ringhals AB 16 202 

Barsebäck Kraft AB 7 270 

Övriga avgiftsskyldiga 129 

Totalt enligt finansieringslagen 49 444 

Enligt Studsvikslagen 1 323 

Vid bokslutstillfället ej fördelat på inbetalare 49 

Summa 50 816 

Källa: Kärnavfallsfonden 

 

Tabell 2: Fondkapitalets placering per den 31 december 2012 i procent. 
 

Placeringstyp Andel 

Nominella placeringar 78 % 

Reala placeringar 22 % 

Summa 100 % 

Emittent  

Staten    45 % 

    realobligationer 22 % 

    nominella obligationer 1 % 

    konto i Riksgälden   22 % 

Säkerställda obligationer 55 % 

Summa 100 % 

Källa: Kärnavfallsfonden  

Durationen i fonden totalt (inklusive likvida medel) var drygt 4 år. Marknadsvärdet av de 

fyra reaktorinnehavarnas andelar av fonden uppgick per den 31 december 2012 till 49,4 

mdkr. Om inga ytterligare inbetalningar sker och ingen avkastning läggs till fonden 

bedöms fondförmögenheten räcka för att finansiera kärnkraftsindustrins skyldigheter i 17 

år. Åtagandena sträcker sig dock 59 år framåt i tiden vid nuvarande bestämmelser om 

driftstid i samband med avgiftsberäkningen. Om driftstiden ökas till 50 år sträcker sig 

åtagandena 72 år framåt i tiden. De fonderade medlen är alltså inte tillräckliga för att 

finansiera tillståndshavarnas skyldigheter.  

Fonden har historiskt uppvisat en mycket god avkastning. Under perioden 1996 – 2012 

uppgick den nominella avkastningen till i genomsnitt 6,7 procent per år. Inflationen var i 

genomsnitt 1,4 procent per år, vilket innebar att den reala avkastningen uppgick till i 
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genomsnitt 5,3 procent per år. Under 2012 uppgick den nominella avkastningen till 4,6 

procent. En viktig förklaring, utöver den aktiva förvaltningen, till den goda avkastningen i 

fonden under perioden 1996 – 2012 är sjunkande marknadsräntor. Ökningen av 

fondkapitalet har till allra största del skett genom att de framtida betalningsströmmarna 

diskonterats med en lägre räntesats än tidigare. 

Sedan finansieringssystemet infördes 1982 har total 27,9 mdkr betalats ut. Inbetalningarna 

har uppgått till 33,9 mdkr. Av fondens marknadsvärde (inklusive Studsviksfonden), som 

per den 31 december 2012 uppgick till 50,8 mdkr, är således 44,8 mdkr, eller 88 procent, 

nominell avkastning. 

Under perioden 2000 – 2011 uppgick inbetalningarna till 7,2 mdkr och utbetalningarna till 

13,7 mdkr. Utbetalningarna var därmed under denna period 90 procent högre är 

inbetalningarna. Den höga avkastningen på kärnavfallsfonden, vilken i sin tur varit möjlig 

tack vare den långvariga och kraftiga räntenedgången, är alltså den avgörande 

förklaringen till att det reala avgiftsuttaget de senaste 12 – 15 åren varit lågt jämfört med 

den tidigare perioden. 

Det faktum att marknadsräntorna nu befinner sig på en, historiskt sett, mycket låg nivå 

påverkar förväntningarna om fondens framtida avkastning. Utifrån den situation som råder 

idag är den förväntade avkastningen i form av ränteintäkter mycket låg (exempelvis är den 

nominella räntan på en 10-årig statsobligation 1,8 procent i slutet av maj 2013). 

Möjligheterna till omvärderingsvinster på grund av fallande räntor är begränsade eftersom 

räntorna helt enkelt inte kan falla i samma omfattning som tidigare. Fondens duration är 

drygt 4 år, vilket innebär att en stor del av tillgångarna kommer att behöva reinvesteras de 

kommande åren. 

4.7 Strålsäkerhetsmyndigheten prövar och granskar hur fondmedlen 
får användas 
De fonderade avgiftsmedlen får användas för de kostnader som reaktorinnehavarna får för 

att ta hand om och slutförvara det använda kärnbränslet och kärnavfallet samt för 

avveckling och rivning av anläggningarna. SSM prövar frågor om hur och i vilken 

utsträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som 

reaktorinnehavarna förväntas få för åtgärder och verksamheter som ingick i det 

beräkningsunderlag som kärnavfallsavgiften grundade sig på
32

. 

4.8 Säkerheterna i finansieringssystemet 
Den som är skyldig att betala kärnavfallsavgift ska också ställa säkerhet för de kostnader 

som kärnavfallsavgiften ska täcka men som inte täcks av de avgifter som har betalats samt 

för en osäkerhetsmarginal avseende kostnader till följd av oplanerade händelser. 

Säkerheten ska efter hand anpassas så att den med beaktande av inbetalade avgifter svarar 

mot det aktuella säkerhetsbehovet
33

. Utrymmet för att kräva säkerheter motsvarar för varje 

tillståndshavare den summa som återstår att betala till dess de inbetalda avgifterna täcker 

                                                      

 
32

 Jfr 30 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet (finansieringsförordningen). 
33

 Jfr 9 § lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter för kärnteknisk verksamhet 
(finansieringslagen). 
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alla de kostnader som anges i 4 § finansieringslagen samt en osäkerhetsmarginal för 

kostnader till följd av oplanerade händelser. 

Säkerheterna ska täcka två olika slag av belopp nämligen följande: 

 finansieringsbelopp: ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de återstående 

grundkostnaderna och merkostnaderna för de restprodukter som har uppkommit 

då beräkningen görs och de medel som har fonderats för dessa kostnader, 

 kompletteringsbelopp: ett belopp som motsvarar en skälig uppskattning av 

kostnader som avses i 4 § 1-3 finansieringslagen och som kan uppkomma till följd 

av oplanerade händelser. 

Regeringen beslutar om finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 

reaktorinnehavare
34

. SSM beslutar om finansieringsbeloppet för avgiftsskyldiga 

tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare
35

. 

Säkerheterna som ställs av reaktorinnehavarna prövas av regeringen. Om regeringen begär 

det ska Riksgälden, innan säkerheterna prövas, yttra sig i frågan om säkerheterna är 

godtagbara. Om det behövs för att säkerställa statens rätt, ska Riksgälden föreslå de 

villkor som säkerheterna bör förenas med
36

. 

Riksgälden prövar säkerheterna som ställs av för avgiftsskyldiga tillståndshavare som inte 

är reaktorinnehavare
37

. Om Riksgälden anser att ärendet har principiell betydelse eller är 

av särskild vikt ska myndigheten med ett eget yttrande lämna över ärendet till regeringen 

för prövning
38

. 

Säkerheterna ska ställas till Kärnavfallsfonden, men det är Riksgälden som förvaltar 

säkerheterna. 

Riksgälden får under vissa förutsättningar även besluta att en reaktorinnehavare eller 

annan avgiftsskyldig tillståndshavare ska ställa godtagbara tilläggssäkerheter motsvarande 

visst belopp. Tilläggssäkerheterna ska ställas till Kärnavfallsfonden. Riksgälden ska pröva 

och förvalta tilläggssäkerheterna
39

. 

Som ett alternativ till de ovan nämnda säkerheterna ger lagen regeringen en möjlighet att 

föreskriva att den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska ställa 

säkerheter som består i att ett eller flera ägarbolag åtar sig att betala avgifter i 

tillståndshavarens ställe
40

. Denna möjlighet har inte tillämpats. 

4.9 Osäkerheter i finansieringssystemet 

4.9.1 Kostnadsosäkerhet 
Tiden för uppförande, drift och förslutning av en anläggning för slutförvaring av använt 

kärnbränsle är uppskattad till cirka 70 år, baserat på nuvarande planering av de befintliga 

kärnkraftsreaktorernas driftstid. Enligt aktuell tidsplan från SKB (Svensk 

                                                      

 
34

 Jfr 20 § förordningen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter för kärnteknisk verksamhet 
(finansieringsförordningen). 
35

 Jfr 23 § finansieringsförordningen. 
36

 Jfr 22 § finansieringsförordningen. 
37

 Jfr 23 § finansieringsförordningen. 
38

 Jfr 25 § finansieringsförordningen. 
39

 Jfr 26 § finansieringsförordningen. 
40

 Jfr 10 § finansieringslagen. 
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Kärnbränslehantering AB) ska anläggningen stå klar att ta emot den första kapseln vid 

mitten av 2020-talet och den sista cirka 50 år senare. Därefter ska förvaret återfyllas och 

förslutas, vilket kan ta ytterligare tio till tjugo år
41

. Sammantaget handlar det således om 

en uppskattningsvis mycket lång projekttid, uppskattningsvis 80–90 år. 

Den långa projekttiden är en starkt bidragande faktor till att det finns en betydande 

kostnadsosäkerhet i kärnavfallsprogrammet – ju längre tidshorisont som beaktas desto 

osäkrare är framtiden. I likhet med andra industri- och anläggningsprojekt finns en risk för 

att kostnader och intäkter kan få andra och mer ofördelaktiga förlopp än i de som 

presenteras i beräkningarna. Finansieringslagen och den anslutande 

finansieringsförordningen har därför utformats utifrån antagandet att det finns en 

betydande kostnadsosäkerhet. Det finns en hög komplexitet i de beräkningar av kostnader 

som utgör underlag för beräkning och fastställande av avgifter och säkerheter, vilket 

manar till försiktighet vid beräkningen av förväntade kostnader och tillhörande 

osäkerhetsmarginaler för kärnavfallsprogrammet. Samma mått av försiktighet är 

motiverad även i granskningen av kostnadsunderlagen och regeringens olika beslut om 

avgifter och säkerheter. Projektets natur – där det lägsta kostnadsutfallet är begränsat 

medan det högsta kostnadsutfallet i teorin är nästan obegränsat – gör det rimligt att anta att 

kostnadsosäkerheten är asymmetrisk. Det implicerar en i relativa termer högre sannolikhet 

för stora kostnadsökningar än för stora kostnadsbesparingar. 

Kärnkraftsindustrin genomför regelbundet kostnadsberäkningar. Jämförs den senaste 

beräkningen, från 2011, med beräkningen från 2008 kan det konstateras att de förväntade 

totala framtida kostnaderna ökat med ca 38 procent i reala termer mellan dessa 

beräkningstillfällen. Då har hänsyn tagits till att beräkningarna omfattar olika tidperioder 

och avser olika prisnivåer. De ökade kostnaderna kan sättas i relation till den 

osäkerhetsanalys som genomförs. I den osäkerhetsanalys som genomfördes i beräkningen 

2008 låg den 90:e percentilen, dvs. ett värde som med 90 procent sannolikhet inte ska 

överskridas, på ca 85 miljarder kronor. Väntevärdet för de framtida totala kostnaderna i 

beräkningen från 2011 är 94 miljarder kronor. Detta illustrerar tydligt den stora osäkerhet 

som finns i kärnkraftsindustrins kostnadsberäkningar. 

4.9.2 Det ekonomiska ansvaret vilar på de enskilda tillståndshavarna 
Det finns idag fyra företag som är reaktorinnehavare, nämligen Forsmark Kraftgrupp AB, 

OKG AB, Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB. Det är på dessa enskilda bolag som 

ansvaret ligger för en säker hantering av kärnavfallet liksom för finansiering av 

kostnaderna som hanteringen ger upphov till. Dessa företag är ägda eller delägda av andra 

företag i olika led. I denna struktur av ägande är i allt väsentligt Vattenfall AB, E.ON AG 

och Fortum Oy de högsta koncernmoderbolagen. 

I samband med en diskussion om finansiella säkerheter är det relevant att jämföra den 

ekonomiska styrkan hos reaktorinnehavarna respektive koncernmoderbolagen. 

Tillståndsbolagens respektive aktiekapital per den sista december 2011: 

Forsmarks Kraftgrupp AB 332 miljoner kronor 

Ringhals AB:   558 miljoner kronor 

OKG AB:  119 miljoner kronor 
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 Se toppdokumentet till Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
befintlig och planerad verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av 
använt kärnbränsle och kärnavfall, s. 12. 
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Högsta koncernmoderbolagens respektive eget kapital: 

E.ON Sverige AB
42

. Koncernens resultat efter skatt uppgick 2011 till drygt 6,6 miljarder 

kronor. I årsredovisningen anges att koncernens egna kapital uppgick till drygt 70 

miljarder kronor. 

E.ON AG. koncernens förlust efter skatt uppgick 2011 till 1,8 miljarder euro. I 

årsredovisningen anges att koncernens egna kapital uppgick till ca 40 miljarder euro. 

Fortum Oy. Koncernens vinst för 2011 uppgick till drygt 1,8 miljarder euro medan det 

egna kapitalet i koncernen samma år uppgick till drygt 10 miljarder euro. 

Vattenfall AB. Vinsten i Vattenfall AB uppgick 2011 till drygt ca 10 miljarder kronor. 

Koncernen hade ett eget kapital om ca 139 miljarder kronor inklusive minoritetsintresse. 

De fyra reaktorinnehavarna är renodlade reaktorföretag. Tillgångarna i företagen är i allt 

väsentligt kärnkraftsreaktorerna eller, annorlunda uttryckt, de framtida intäkterna från 

försäljning av kärnkraftsel. Det ackumuleras inte några vinstmedel av särskild omfattning 

i dessa reaktorföretag. Det handlar om företag med avskild tillgångsmassa i en koncern. 

Det finns inga krav på långsiktig finansiell styrka kopplat till tillståndet att inneha eller 

driva kärnteknisk anläggning. Mot denna bakgrund är det ett rimligt antagande att 

tillgångarna i respektive reaktorföretag i det närmaste kommer att vara obefintliga när 

elproduktionen upphör. Med andra ord har reaktorföretaget i sig inte någon långsiktig 

förmåga att uppfylla kärntekniklagens skyldigheter att på ett säkert sätt avveckla och riva 

anläggningar och hantera och slutförvara använt kärnbränsle och kärnavfall. De 

reaktorbolag (tillståndshavare) som enligt nuvarande lagregler är ansvariga för att det 

använda kärnbränslet ska slutligt tas om hand på ett säkert sätt kan således komma att 

upphöra att existera innan slutförvaret slutligt förslutits. En betydande del av statens 

ekonomiska risk är således spegelbilden av de formellt ansvariga tillståndshavarnas 

begränsade möjligheter i det hänseendet. 

Mot bakgrund av reaktorbolagens sannolikt svaga finansiella ställning efter det att 

elproduktionen upphört föreligger alltså en osäkerhet kring tillståndshavarnas långsiktiga 

förmåga att fullgöra sina skyldigheter. Det gäller både för ännu inte betalda 

kärnavfallsavgifter avseende redan uppkommet avfall och kostnader som kan uppstå till 

följd av oplanerade händelser.  

4.9.3 Finansiella risker 
Finansieringssystemet är utsatt för finansiella risker. De flesta av dessa rör förvaltningen 

av kapitalet i kärnavfallsfonden och kan sammanfattas i avkastningsrisken, dvs. att den 

faktiska avkastningen på kapitalet avviker från den förväntade avkastning som ligger till 

grund för den diskonteringsränta som används vid avgiftsberäkningen. Eftersom kapitalet 

i fonden är placerat på marknaden för räntebärande placeringar, har utvecklingen av 

marknadsräntorna och därmed ränterisken en särskilt stor betydelse för 

finansieringssystemet. Ränterisken påverkar inte bara avkastningen i kärnavfallsfonden, 

utan har genom kopplingen till diskonteringsräntan också betydelse för värderingen av 

övriga komponenter i finansieringssystemet. Detta beskrivs utförligare i avsnitt 5.1.  
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 E.ON Sverige AB ägs till 99,9 procent av E.ON Nordic AB som ägs till 100 procent av E.ON Nordic GmbH som 
i sin tur ägs till 100 procent av E.ON AG. 
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4.9.4 Sär- och samkostnader 
Varje reaktorinnehavare är skyldig att stå för sina kostnader för rivning och för sina delar 

av gemensamma kostnader för slutförvar m.m. Varje tillståndshavare har därför var sin del 

av Kärnavfallsfonden. Till varje sådan del av fonden är knutet en säkerhet till ett visst 

belopp som kan utnyttjas om medlen i den aktuella fonden inte räcker till. I samtliga fall 

har reaktorinnehavarna lämnat borgen som säkerhet. De olika delarna av fonden 

samförvaltas. 

En viss fondandel är enbart tillgänglig för ett reaktorföretags kostnader i 

kärnavfallsprogrammet. På samma sätt kan den borgen som respektive reaktorföretag 

lämnar endast täcka kostnader som är hänförliga till respektive reaktorföretag. Det finns 

således inte något solidariskt ansvar mellan reaktorinnehavarna för kostnader i projektet. 

Samtidigt kännetecknas finansieringen enligt finansieringslagstiftningen av att det finns 

sär- och samkostnader. Kostnaden för rivning av en reaktor är en typisk särkostnad för 

respektive reaktorföretag, medan kostnaden för slutförvaret är en samkostnad (gemensam 

kostnad) för reaktorföretagen. Kraftföretagen har sinsemellan kommit överens om hur 

samkostnaderna ska fördelas mellan dem. Denna överenskommelse mellan företagen är i 

form av ett civilrättsligt avtal mellan företagen (det s.k. intressentavtalet). Tvist med 

anledning av avtalet avgörs genom skiljedom. 

Staten bär därutöver en ekonomisk risk genom att staten kan tvingas täcka upp för en 

reaktorinnehavare vars fond och säkerhet är förbrukade. I ett sådant läge kan inte staten 

täcka kostnader genom att göra anspråk på övriga fonder och säkerheter. 

Detta icke-solidariska upplägg innebär en fördelning av osäkerhet och risker mellan 

staten, och därmed skattebetalarna, och tillståndshavarna som är ogynnsam för staten. Det 

krävs att samtliga tillståndshavare måste kunna stå för sina åtaganden för att staten ska bli 

skadelös. Eller med andra ord, det räcker med att en av tillståndshavarna inte står för sina 

åtaganden för att det ska uppstå ett finansieringsunderskott i systemet. 

4.9.5 Fördelning av möjliga över- eller underskott i kärnavfallsfonden 
Utifrån gällande förutsättningar i finansieringssystemet kan det även konstateras att det 

sämsta utfallet tillståndsinnehavarna kan få är att de precis behöver stå för det ansvar de 

har enligt lag och förordning. I enlighet med finansieringslagen ska nämligen inbetalda 

kärnavfallsavgifter som inte behövs för att täcka den avgiftsskyldiges andel av 

kostnaderna återbetalas
43

. På motsvarande sätt blir det absolut bästa utfallet för staten, och 

därmed skattebetalarna, att tillståndsinnehavarna precis står för sina åtaganden. I alla 

andra situationer kommer staten, och därmed skattebetalarna, tvingas att tillskjuta medel. 

Det innebär en påtaglig asymmetri som är ofördelaktig för staten i och med det 

risktagande staten bär med anledning av statens sistahandsansvar. 

4.9.6 Osäkerheter i elproduktionen 
Diagram 1 visar den totala elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken under perioden 

1985-2011. Som framgår av diagrammet finns det en betydande variation i produktionen. 

Medelvärdet för perioden är en årlig produktion på knappt 65 TWh. Standardavvikelsen i 

medelvärdet uppgår dock till ca 6 TWh, eller ca 10 procent. Den årliga produktionen 
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 Jfr 48-49 §§ förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet (finansieringsförordningen). 
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under året med lägst produktion (ca 50 TWh, 2009) är över 30 procent lägre än 

produktionen under året med högst produktion (ca 75 TWh, 2004). Sammantaget finns det 

alltså en betydande osäkerhet i elproduktionen. 

Om den faktiska produktionen blir lägre än den förväntade (som ligger till grund för 

avgiftsberäkningen) leder detta till att uppbyggnaden av kärnavfallsfonden inte sker i 

tillräcklig takt. Vid nästkommande beslut om avgifter och säkerheter kommer dock den 

överskattade elproduktionen beaktas i storleken på fonden vid ingången av nästkommande 

avgiftsperiod. Om systematiska överskattningar av elproduktionen skulle fortgå över en 

längre period får dock denna automatiska korrigering ett begränsat värde.  

I detta sammanhang kan nämnas att i det underlag som lämnades till SSM i samband med 

avgiftsberäkningen för perioden 2012 - 2014 bedömde kärnkraftsindustrin till 

produktionen under 2011 och 2012 skulle uppgå till 69,3 respektive 73,5 TWh. Utfallet 

blev 58,4 respektive 61,4 TWh, dvs. ca 16 procent lägre än prognosen. Den långsiktiga 

produktionsvolymen bedöms uppgå till 76 TWh/år. Det är givetvis svårt att bedöma 

realismen i denna bedömning, men sett till den samlade produktionen under de senaste 

tolv månaderna uppgick denna till 64,1 TWh. 

Diagram 1: Total elproduktion vi de svenska kärnkraftverken, 1985-2011 i GWh. 

 
Källa: SCB. 

 

För att reducera risken att det tas ut för lite avgifter på den löpande elproduktionen fram 

tills det att en reaktor permanent ställs av är det viktigt att skatta energiproduktionen med 

så god precision som möjligt. En svårighet i att uppskatta osäkerheten är att det finns vad 

man kan kalla ”planerad” variation som följer av exempelvis revisioner och 

moderniseringar. Dessutom finns det ”oplanerad” variation som följer av bl.a. oplanerade 

driftstopp. Myndigheterna bedömer att kärnkraftsindustrin är den aktör som har de bästa 

förutsättningarna för att göra skattningar av elproduktionen. Ett problem i det 

sammanhanget är att det finns en tendens till optimism i skattningarna. Detta kan dels bero 

på missbedömningar, t.ex. av effekterna av de omfattande investeringsprogrammen, dels 

finns en risk för en strategisk bias. För en tillståndshavare är det kortsiktigt rationellt att 
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uppge en högre bedömd produktion än vad som faktiskt förväntas. Det återstående 

finansieringsbehovet kommer då att slås ut på en högre produktion, vilket allt annat lika 

leder till minskade avgifter i öre/kWh. 

För att dels ge ett säkrare inflöde av avgifter, dels stärka tillståndshavarnas incitament för 

att lämna prognoser som är så väntevärdesriktiga som möjligt, kan olika potentiella 

åtgärder diskuteras. 

En möjlig åtgärd är att basera den beräknade elproduktion som ligger till grund för 

avgiften på exempelvis ett glidande medelvärde av historisk produktion. En sådan lösning 

gör att systematiska överskattningar av produktionen hanteras, eftersom bara det 

historiska utfallet har betydelse. Detta ger sannolikt ett säkrare inflöde av avgifter. En 

period där kärnkraftsindustrin upplevt flera problematiska år eller uppehåll i driften på 

grund av uppgraderingar kommer dock att få stort genomslag på den framtida 

avgiftsnivån. 

Ett annat alternativ är att ett golv för avgiftsinbetalningarna införs. Bestämmelsen om 

avgift utformas så att det framgår att en tillståndshavare ska betala X öre/kWh dock lägst 

Y miljoner kronor. Golvet, i detta fall beloppet Y, beräknas som väntevärdet på 

produktionen multiplicerat med den avgift som krävs för att tillgångarna ska bli lika stora 

som skulderna. I detta fall skapas en säkerhet för staten om vilken lägsta inbetalning som 

kommer att ske.  

Ett tredje alternativ är att föreslå en fast avgift beräknat på återstående driftstid för alla 

reaktorinnehavare. 

Myndigheterna har i detta sammanhang valt att inte lägga något konkret förslag för 

att reducera osäkerheterna i prognosen för elproduktionen.  
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5. En helhetssyn på finansieringssystemet  
 

Myndigheternas förslag: 

 

I finansieringslagen införs en bestämmelse om att beslut om avgifter, fondförvaltning och 

säkerheter ska präglas av en helhetssyn på finansieringssystemet. 

Att beskriva systemet med balansräkningar är grunden för att åstadkomma enhelhetssyn i 

finansieringssystemet. Värderingen av finansieringssystemets tillgångar och skulder syftar 

till att beräkna om systemets tillgångar kommer att räcka för att finansiera alla förväntade 

framtida kostnader. Dessa principer införs i finansieringslagen. 

En årlig balansräkning för finansieringssystemet ska upprättas och ges in till regeringen. 

 

5.1 Bakgrund 
I det nuvarande finansieringssystemet behandlas riskerna i finansieringssystemet separat 

inom respektive del av systemet. Riskerna på skuldsidan hänför sig till osäkerhet i bl.a. 

beräkningarna av volymer av olika produktionsfaktorer och prisutvecklingen för dessa. 

Riskerna på tillgångssidan är knutna dels till de framtida avgiftsinbetalningarna, dels till 

kapitalförvaltningen i Kärnavfallsfonden. Om riskerna på tillgångs- och skuldsidan skulle 

vara helt oberoende av varandra innebär det inte några större problem att beräkna och 

analysera dem oberoende av varandra. Så är emellertid inte fallet. 

Ett tydligt exempel är den ränterisk som påverkar både skuldsidan och tillgångssidan i 

systemet. Eftersom alla framtida utbetalningar i systemet diskonteras till nuvärde har 

diskonteringsräntorna stor betydelse för skuldsidan. Ju lägre diskonteringsräntor, desto 

högre blir nuvärdet av samma framtida betalningsström. Samtidigt påverkar 

diskonteringsräntorna värdet på tillgångarna i Kärnavfallsfonden. Tillgångarna består av 

olika obligationer som genererar framtida betalningar i form av årliga räntekuponger och 

slutlig återbetalning av obligationens nominella belopp. Värdet av denna 

obligationsportfölj beräknas som nuvärdet av samtliga ingående tillgångars framtida 

kassaflöden. Ju lägre diskonteringsräntan är, desto högre blir nuvärdet av de framtida 

betalningsströmmarna, och därmed värdet på portföljen. Stigande marknadsräntor sänker 

värdet på både tillgångar och skulder. 

Nuvärdesförändringens storlek vid en ränteförändring är beroende av hur långt fram i 

tiden betalningen faller ut. Lite förenklat gäller att en procentenhets ränteförändring leder 

till samma värdeförändring i procent för motsvarande tillgångsmassa som anges av den 

s.k. durationen
44

. För att en ränteförändring inte ska påverka balansen i systemet krävs 

alltså att tillgångs- och skuldsida har samma duration. Om så inte är fallet, kan en 

räntenedgång leda till att skulden ökar mer än tillgångarna. Trots att avkastningen i fonden 

kan vara god kan finansieringssystemet i sin helhet samtidigt uppvisa ett underskott. I 

dagsläget beräknas durationen på systemets tillgångar till ca 4 år. Durationen för den 

totala skulden uppskattas till ca 22 år. Det finns alltså ett durationsgap på ca 18 år, vilket 

med en helhetssyn innebär en betydande ränterisk. 

 

                                                      

 
44

 Se tidigare definition på sidan 5. 
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Diagram 2: Finansieringssystemets prognostiserade in- och utbetalningar i miljoner kronor, löpande priser. 

 

Källa: Baseras på prognoser från SSM:s förslag till kärnavfallsavgifter 2011-10-06, beslutade avgiftsnivåer samt 
på Kärnavfallsfondens innehav 2011-12-31. 

 

Bland annat mot denna bakgrund bedömer myndigheterna att det i samband med olika 

beräknings- och beslutsmoment är av största vikt att göra en samlad analys av de olika 

risker som påverkar tillståndshavarnas skyldigheter med hänsyn till både tillgångs- och 

skuldsidan i systemet. En fullständig bild av vilka risker tillståndshavarna står och därmed 

ska klara av att hantera är alltså mycket betydelsefull för att sedan baserat på det kunna 

göra en bedömning av avgifternas storlek, inriktningen i fondförvaltningen och behovet av 

säkerheter.  

5.2 Skälen för förslagen 

5.2.1 En helhetssyn ska vara vägledande för beräkningar och beslut i 
finansieringssystemet  
Finansieringssystemet består något förenklat av fyra grundläggande beståndsdelar: en 

tillståndshavares andel av kärnavfallsfondens tillgångsportfölj, ännu inte inbetalda 

kärnavfallsavgifter, de återstående framtida kostnaderna och säkerheter som täcker upp för 

osäkerheten kring det förväntade utfallet. Dessa fyra grunddelar i systemet hör 

ofrånkomligen ihop. 

En tydlig brist i dagens finansieringssystem är avsaknaden av en samlad syn på tillgångar 

(Kärnavfallsfondens portfölj, avgifter och säkerheter) och skulder (framtida skyldigheter) 

när underlag tas fram och beslut fattas. För att finansieringssystemet ska uppfylla det 

ändamål för vilket det har skapats, är det nödvändigt att i högre grad än vad befintligt 

regelverk ger uttryck för, utgå från en helhetssyn när tillgångar och skulder värderas i 

finansieringssystemet. 
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Det finns för närvarande inte någon samlad bedömning av de risker som tillståndshavarna 

bär i systemet som omfattar både tillgångs- och skuldsidorna. Det faktum att systemets 

utbetalningar stäcker sig betydligt längre in i framtiden än inbetalningarna gör att det finns 

betydande ränterisker. Det finns således ett behov av att samordna beslut av avgiftsnivåer, 

säkerheternas storlek och fondens placeringar utifrån en helhetssyn där samtliga dessa 

delar behandlas sammanhållet. 

5.2.2 Balansräkningar är grunden för en helhetssyn i finansieringssystemet 
Det finns goda skäl att i samband med beräkning av kärnavfallsavgifter använda olika 

balansräkningar för respektive tillståndshavare – det vill säga med beaktande av både 

skulder och tillgångar. Eftersom det inte föreligger något solidariskt betalningsansvar bör 

sådana balansräkningar upprättas för respektive tillståndshavare. Balansräkningar utgör 

grunden för att etablera en helhetssyn på finansieringssystemet. Med utgångspunkt i nu 

gällande lagstiftning skulle skulderna i respektive balansräkning utgöras av de förväntade 

utbetalningarna diskonterade till nuvärde vid en given tidpunkt (oftast ett årsskifte). 

Skulderna är alltså summan av nuvärdet av beräknade grundkostnader (utifrån SKB:s 

kostnadsberäkningar) och beräknade merkostnader (utifrån SSM:s kostnadsberäkningar). 

Motsvarande tillgångar i respektive balansräkning i systemet utgörs av saldot i 

Kärnavfallsfonden värderat till marknadsvärde samt nuvärdet av framtida beräknade 

inbetalningar. Inbetalningarna är produkten av avgiften och den förväntade framtida 

elproduktion för tillståndshavare med reaktorer i drift, medan de för tillståndshavare med 

avställda reaktorer i stället är ett fast belopp. 

Utanför balansräkningen finns det två poster på tillgångssidan: 

1. Säkerheter motsvarande finansieringsbeloppet. Dessa kan beräkningsmässigt ses 

som säkerhet för ännu inte inbetalda avgifter, men med den skillnaden att 

beloppet bara täcker redan uppkommet avfall. Så länge som 

”rullningsmekanismen”, dvs. de treåriga avgiftsperioderna med succesivt 

förnyade avgifter, i finansieringssystemet upprätthålls, och säkerhet för 

finansieringsbeloppet därmed löpande justeras, så fångar denna säkerhet vart 

eftersom även upp osäkerheter kring kostnader, elproduktion och fondens 

avkastning. 

2. Säkerheter motsvarande kompletteringsbeloppet. Kompletteringsbeloppet, 

beräknas utifrån möjliga ogynnsamma utfall på såväl skuld- som tillgångsidan. 

Det beräknade beloppet motsvaras av en säkerhet. 
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Figur 1, nedan, illustrerar en schematisk balansräkning i finansieringssystemet. 
 
Figur 1: Balansräkning för finansieringssystemet. 

 

Med denna balansräkning som utgångspunkt blir det tydligt vilka delar av systemet som 

behöver analyseras och vilka som är de väsentliga riskerna i finansieringssystemet. 

Riskerna tydliggör de relevanta problem och olikheter som finns i gällande regelverk. 

Den viktiga helhetssyn som balansräkningen ger uttryck för är dock behäftad med en viss 

begränsning, i den meningen att de exkluderar styrkan och godtagbarheten i de säkerheter 

som ställs. Statens risk i systemet är betingad av tillståndshavarnas och koncernbolagens 

förmåga att fullgöra sina skyldigheter. För att skapa en helhetssyn på statens risk behöver 

även denna aspekt fångas upp genom att balansräkningarna utvidgas, t.ex. med beaktande 

av ägarbolagens finansiella styrka kopplat till de borgensåtaganden som ställs som 

säkerheter. Dessa frågor behandlas inte i detta uppdrag. 

5.2.3 Årlig balansräkning för finansieringssystemet 
Som grund för en löpande uppföljning av finansieringssystemet bör det i 

finansieringsförordningen föreskrivas att SSM per den 31 december varje år ska upprätta 

en balansräkning för varje tillståndshavares del av finansieringssystemet. SSM ska yttra 

sig över balansräkningen och överlämna den till regeringen.  
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6. Behov av tydlig koppling mellan fondens förväntade 
avkastning och diskonteringsräntorna 
 

Myndigheterna förslag: 

Bestämmelser om att diskonteringsräntekurvan bestäms med utgångspunkt i förväntad 

avkastning på kärnavfallsfonden och att framtida förväntade kostnader ska räknas om från 

fasta till löpande priser med en inflationskurva som motsvarar den förväntade inflationen 

införs i finansieringslagen. 

De närmare bestämmelserna om hur diskonteringsräntekurvan och inflationskurvan 

beräknas, införs i finansieringsförordningen. En översyn av diskonteringsräntan bör göras 

med viss regelbundenhet. 

 

6.1 Bakgrund 

6.1.1 Finansieringssystemets syfte och förutsättningar 
Finansieringssystemet syftar till att säkerställa finansieringen av reaktorinnehavarnas 

skyldigheter att ta hand om de kärntekniska restprodukterna. Finansieringen ska enligt den 

första av lagstiftningens grundläggande principer, se avsnitt 3.2, ske genom avgifter på 

produktionen av kärnkraftsel. Avgifterna sätts i öre per kilowatt producerad el. När 

produktionen av kärnkraftsel upphör ska en tillståndshavares tillgångar i 

kärnavfallsfonden därför räcka för att finansiera tillståndshavarens samtliga återstående 

kostnader. 

För att undvika dels oönskade variationer i kärnavfallsavgifterna, dels att finansieringen 

skjuts på framtiden på ett sätt som ökar riskerna för underfinansiering bör avgifterna – 

givet förutsättningarna vid varje avgiftsbeslut i form av förväntad elproduktion, 

diskonteringsräntor, förväntade kostnader m.m. – sättas så att de är konstanta under 

reaktorernas återstående förväntade produktionstid. 

Slutsatsen är att kärnavfallsfondens tillgångar vid avgiftsbeslutet tillsammans med de 

avgiftsintäkter som blir resultatet av beslutade avgifter och förväntad produktion av 

kärnkraftsel måste räcka till att finansiera alla förväntade framtida kostnader. Detta är ett 

grundläggande finansieringskrav som inte ändras av att kärnkraftsbolagen är skyldiga att 

finansiera hanteringen av sina restprodukter och att bolagen måste skjuta till pengar om 

fonderade medel skulle visa sig vara otillräckliga eller att avgifter och säkerheter ses över 

vart tredje år. 

6.1.2 Valet av diskonteringsräntor 
För att uppfylla finansieringssystemets syfte är det nödvändigt att beräkna hur stora 

avsättningar som behöver göras för att finansiera de framtida förväntade kostnaderna. 

Avsättningarna måste vara så stora att det belopp som sätts av till kärnavfallsfonden 

tillsammans med fondens framtida förväntade avkastning räcker för att finansiera de 

framtida förväntade kostnaderna. Det innebär att avkastningen på finansieringssystemets 

tillgångar måste vara lika stor som räntan på skulderna och att samma diskonteringsräntor 

ska används för nuvärdesberäkning av tillgångar och skulder. Konsekvensen är att de 

diskonteringsräntor som bör användas vid beräkning av finansieringssystemets 

balansräkning och som underlag för kärnavfallsavgifter ska motsvara kärnavfallsfondens 



 Sida 39 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

förväntade avkastning. Används diskonteringsräntor som är högre än fondens förväntade 

avkastning för att beräkna kärnavfallsavgifterna kommer avgifterna att sättas för lågt och 

de inbetalade avgifterna, tillsammans med kärnavfallsfondens avkastning, kommer inte att 

räcka för att finansiera de framtida förväntade kostnaderna.  

6.1.3 Hittillsvarande hantering av diskonteringsräntorna 
Den grundläggande principen att diskonteringsräntorna ska motsvara kärnavfallsfondens 

förväntade avkastning är inte någon nyhet för finansieringssystemet, den anges i prop. 

1995/96:83 sidorna. 23-24 och har också tillämpats i många år. När den nuvarande 

förvaltningsmodellen startade år 1996 var det möjligt att göra placeringar i 

realränteobligationer med löptid till år 2020 till en realränta som översteg 4 procent. 

Kärnavfallsfondens styrelse utnyttjade denna möjlighet, och placerade under de första 

åren cirka 90 procent av kapitalet i realränteobligationer med lång löptid, vilket innebar att 

den totala durationen i fondens placeringar var cirka 14 år. 

Mot denna bakgrund fastställde fondstyrelsen ett realt avkastningsmål på 4 procent för 

tiden fram t.o.m. år 2020. Detta ledde till en diskonteringsränta på realt 4 procent för 

perioden fram t.o.m. 2020 och realt 2,5 procent för tiden därefter. Sjunkande reala 

marknadsräntor under perioden efter år 2000 ledde till att marknadsvärdet på fondens 

placeringar ökade kraftigt. Fondstyrelsen beslöt att delvis realisera värdestegringen och 

minska andelen reala placeringar, vilket fick till följd att durationen i fondens placeringar 

minskade till cirka 6 år. Att i fortsättningen med låga reala marknadsräntor kunna förränta 

ett till följd av omvärderingsvinster kraftigt förhöjt fondkapital till den angivna målnivån 

realt 4 procent bedömdes vara orealistiskt. Avkastningsmålet på realt 4 procent för 

perioden fram t.o.m. år 2020 övergavs därför.  

I de underlag till diskonteringsränta som därefter har lämnats till SSM, har det gjorts en 

beräkning av framtida avkastning som för de närmaste åren grundats på 

sammansättningen av fondens normalportfölj och aktuella marknadsräntor för 

motsvarande placeringar. Längre ut på tidsaxeln har en långsiktigt real jämviktsränta i 

intervallet 2 – 2,5 procent rekommenderats. Det finns nu anledning att mera systematiskt 

analysera hur kopplingen mellan fondens förväntade avkastning och diskonteringsräntan 

ska utformas. 

6.2 Skälen för förslagen 

6.2.1 Metoder som övervägts 
Myndigheterna har övervägt tre alternativa metoder för att beräkna diskonteringsräntor 

som motsvarar kärnavfallsfondens förväntade avkastning:  

 marknadsnoteringar, 

 variabla prognoser och  

 långsiktiga jämviktsprognoser. 

För fondens räntebärande tillgångar finns marknadsnoteringar som visar genomsnittlig 

förväntad avkastning till förfall i form av räntekurvor. De ger en bra bild av den 

förväntade avkastningen på fondens existerande placeringar om de behålls till förfall. De 

ger en sämre, eller dålig, bild av fondens förväntade avkastning på ränteplaceringar som 

sker i framtiden. Fonden förväntas göra framtida investeringar till följd av aktiv 

förvaltning, återinvestering av förfallande räntepapper eller placering av framtida 
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nettoinkomster. För andra tillgångsslag, exempelvis aktier, saknas marknadsnoteringar 

som på ett entydigt sätt visar deras förväntade avkastning. 

Med variabla prognoser avses prognoser som ändras i takt med marknadsutvecklingen 

och fondens sammansättning. Det finns behov av sådana prognoser för tillgångar och 

tidsperioder för vilka det saknas marknadsnoteringar av förväntade avkastning. Variabla 

prognoser bygger också till stor del på marknadsnoteringar, men också på annan 

information. För fondens ränteplaceringar skulle den förväntade avkastningen på 

placeringar som sker i framtiden kunna beräknas med hjälp av ränteprognoser. Sådana kan 

för de närmaste 9 – 10 åren hämtas från exempelvis Konjunkturinstitutet och för de 

närmaste 3 – 4 åren från Riksbanken. För längre tidshorisonter är den vanligaste 

prognosmetoden att anta en successiv anpassning mot en långsiktig jämviktsränta, se 

exempelvis Konjunkturinstitutets rapport om den framtida ränteutvecklingen
45

. För andra 

tillgångsslag, exempelvis aktier kan den förväntade avkastningen beräknas i modeller med 

utgångspunkt från aktuella marknadsnoteringar av priser, information från företagens 

redovisningar m.m. Det finns dock inte någon koncensus bland forskare eller 

kapitalförvaltare om vilken modell och vilka modellparametrar som ska användas. 

Med långsiktiga jämviktsprognoser avses prognoser som ska visa genomsnittlig förväntad 

avkastning på lång sikt för ett tillgångsslag. De långsiktiga avkastningsprognoserna 

baseras vanligtvis på lång historik och antaganden om marknadsjämvikt. Långsiktiga 

jämviktsprognoser för riskfri realränta ligger vanligtvis i intervallet 2 – 2,5 procent per år. 

Exempelvis har Konjunkturinstitutet
46

 gjort bedömningen att den långsiktiga riskfria reala 

jämviktsräntan för korta löptider är 2 procentenheter och att den långsiktiga räntan på 10-

åriga statsobligationer ligger i intervallet 2,4 – 3,0 procent. För placeringar i säkerställda 

obligationer, som har viss kreditrisk och högre förväntad avkastning, ligger prognoserna 

0,5 – 1,0 procentenheter högre. 

Exempelvis har Konjunkturinstitutet i sin rapport gjort bedömningen att den långsiktiga 

riskfria reala jämviktsräntan för korta löptider är 2 procentenheter och att den långsiktiga 

räntan på 10-åriga statsobligationer ligger i intervallet 2,4 – 3,0 procent. För placeringar i 

säkerställda obligationer, som har viss kreditrisk och högre förväntad avkastning, ligger 

prognoserna 0,5 – 1,0 procentenheter högre. 

Den genomsnittliga avkastningen på aktier under perioden 1900 – 2011 låg i 19 länder 

mellan 1,6 och 5,6 procentenheter högre än avkastningen på statsobligationer. I 

genomsnitt för samtliga 19 länder uppgick avkastningspremien för aktier till 3,5 

procentenheter
47

. Aktuella prognoser över den långsiktiga framtida avkastningspremien 

för aktier kan bedömas ligga något lägre än de historiska genomsnitten
48

. 
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 Vilken avkastning kan man förvänta sig på räntemarknaden på kort och på lång sikt? Konjunkturinstitutet 
2013-03-18. 
46

 Vilken avkastning kan man förvänta sig på räntemarknaden på kort och på lång sikt? Konjunkturinstitutet 
2013-03-18. 
47

Triumph of the Optimists, med uppdateringar av Dimson, Marsh och Staunton, i Credit Suisse Global 
Investment Returns Yearbook 2012. 
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6.2.2 Val av metod 
 

Myndigheterna har gjort följande överväganden i valet mellan de tre metoderna. 

Eftersom kärnavfallsfondens avkastning kommer från placeringar på de finansiella 

marknaderna är myndigheternas bedömning att marknadsnoteringar ger det bästa måttet 

på fondens förväntade avkastning för tillgångsslag och tidsintervall där det finns 

representativa noteringar över förväntad avkastning. Myndigheternas bedömning är att 

detta gäller för räntebärande placeringar och för tidshorisonter upp till 10 år. European 

Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) har gjort en analys av 

marknadsnoteringar av swapräntor i ett stort antal länder i arbetet för att fastställa 

principer för beräkning av diskonteringskurvor för försäkringsbolag
49

. Deras slutsats är att 

det på den svenska marknaden finns representativa noteringar för löptider upp till 10 år. 

Myndigheternas bedömning är således i linje med EIOPA:s slutsats. 

För tidshorisonter över 10 år förkastas alternativet att försöka göra variabla prognoser av 

förväntad avkastning på räntebärande tillgångar. Detsamma gäller den förväntade 

avkastningen för övriga tillgångsslag. Motivet är att det saknas objektiva kriterier för hur 

sådana prognoser bör göras och att osäkerheten hos prognosmetoderna kan bidra till, eller 

skapa, oönskade variationer i kärnavfallsavgifterna. 

Beträffande den långsiktiga avkastningen för räntebärande tillgångar är myndigheternas 

bedömning att långsiktiga jämviktsprognoser är det bästa alternativet. Sådana prognoser 

baseras på statistik för mycket långa perioder och bygger på en bedömning av långsiktiga 

ekonomiska förväntningar som antas vara stabila över tiden. De bör därför bara ändras till 

följd av ändringar av de långsiktiga förväntningarna och inte i takt med 

marknadsutvecklingen. En konsekvens är att de inte bör avse den genomsnittliga 

förväntade avkastningen från idag, eftersom ett utgångsläge med lågt värderade tillgångar 

innebär att den förväntade avkastningen är högre än om tillgångarna är högt värderade.  

Det kan illustreras med en obligation på nominellt 100 miljoner kronor med 5 års 

återstående löptid och 4 procents kupongränta. Om obligationen värderas till 95 miljoner 

kronor blir den förväntade avkastningen till förfall 5,2 procent medan den blir endast 2,9 

procent om obligationen alternativt skulle värderas till 105 miljoner kronor. Motsvarande 

resonemang kan föras beträffande aktier. Slutsatsen är att den förväntade avkastningen för 

räntebärande placeringar bör avse årliga framtida avkastningar, så kallade terminsräntor, 

och inte den genomsnittliga avkastningen från idag. Det är samma metod som EIOPA 

beslutat använda för att beräkna diskonteringsräntor för långa löptider. Sambandet mellan 

årliga avkastningar (terminsräntor) och genomsnittliga avkastningar diskuteras närmare i 

bilaga 1. Om den framtida jämviktsavkastningen definieras som en terminsränta 

underlättas också sammanlänkningen mellan marknadsnoteringar och långsiktig ränta. 

Övergången mellan marknadsnoteringar och förväntad långsiktig avkastning bör utformas 

så att den inte ger upphov till osannolika förändringar över tiden av de förväntade 

terminsräntorna. För att begränsa denna risk bedöms att övergångsperioden behöver sättas 

till 10 år. Den långsiktiga jämviktsprognosen för räntebärande tillgångar ska därmed avse 

terminsräntor om 20 år eller senare. Anpassningsperiodens längd är en avvägning mellan 

att skapa så stabila diskonteringsräntor att det inte uppstår oönskade variationer i 

                                                      

 
49

 EIOPA och European Insurance CFO Forum and CRO Forum: ”QIS 5 Technical Specification Risk Free 
Interest Rates”. 
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kärnavfallsavgifterna, vilket talar för en kort period och att undvika osannolika 

förändringar över tiden av terminsräntorna, vilket talar för längre perioder.  

EIOPA har ställts inför motsvarande frågeställning och har preliminärt föreslagit 

anpassningstider på minst 10 år och att anpassningen ska göras med den så kallade Smith 

Wilson-metoden
50

. I avvaktan på att Finansinspektionen kommer att publicera Solvens 2-

anpassade diskonteringskurvor är myndigheternas bedömning att anpassningen bör ske 

genom linjär interpolering, som är mer transparent än EIOPA:s metod. 

Även beträffande övriga tillgångar – främst aktier – är myndigheternas bedömning att 

långsiktiga jämviktsprognoser är det bästa alternativet. Aktier har högre risk än 

räntebärande placeringar, och därmed också högre avkastning. Den högre förväntade 

avkastningen hos aktieplaceringar är till fördel för finansieringen av framtida åtaganden, 

men den högre risken leder till att aktieplaceringar är mindre lämpliga för att finansiera 

åtaganden som ligger nära i tiden. Myndigheterna bedömer därför att placeringar i 

tillgångar med högre risk högst får uppgå till ett belopp motsvarande nuvärdet av de 

kostnader som förväntas uppkomma om mer än 20 år, dock högst 40 procent av fondens 

värde, se vidare avsnitt 7.2.4. 

Regeln är inte utformad som ett krav på att öronmärka investeringar med högre risk för 

vissa framtida kostnader, men regeln innebär att den förväntade avkastningen på sådana 

investeringar bör utvärderas i ett långsiktigt perspektiv. 

6.2.3 Beräkning av diskonteringsräntekurva 

Långsiktig förväntad avkastning för olika tillgångsslag 

För placeringar i riskfria tillgångar, främst svenska statspapper, ansluter sig 

myndigheterna till EIOPA:s bedömning att den långsiktiga förväntade 

terminsavkastningen bör bestämmas till 4,2 procent per år, motsvarande en förväntad real 

avkastning på 2,2 procent och en förväntad inflation på 2,0 procent. 

För placeringar i säkerställda obligationer föreslås att den långsiktiga förväntade framtida 

avkastningen, det vill säga den långsiktiga terminsräntan, beräknas som riskfri ränta plus 

en avkastningspremie på 0,5 procentenheter. Det är lägre än den genomsnittliga premien 

för 5-åriga säkerställda obligationer sedan de introducerades 2006, men perioden 

innefattar bland annat den finansiella kris som utlöstes av konkursen för Lehman 

Brothers
51

 och som resulterade i extrema avkastningspremier. Mot den bakgrunden och då 

säkerställda obligationer normalt har samma kreditrating AAA
52

 som statspapper kan det 

förväntas att avkastningspremien i jämvikt kommer att stabiliseras på en lägre nivå än den 

genomsnittliga historiska. 

För aktier bedöms att den förväntade långsiktiga avkastningen är 2,5 procentenheter högre 

än på en portfölj bestående till hälften av statspapper och till hälften av säkerställda 

obligationer. Det motsvarar en avkastningspremie på 2,75 procentenheter jämfört med 

avkastningen på riskfria tillgångar.   

                                                      

 
50

 QIS 5 Risk-free interest rates – extrapolation method. 
51

 Lehman Brothers var en amerikansk investmentbank som grundades 1850. Investmentbanken gick i konkurs 
2008,. 
52

 Kreditvärdighet kan ses som ett företags eller ett lands förmåga att betala sina skulder. Det finns följande 
skalor: från AAA till C, där AAA är bäst. Bedömningarna görs av olika kreditvärderingsinstitut. 
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Antaganden om Kärnavfallsfondens sammansättning vid beräkning av förväntad 
avkastning 

Kärnavfallsfondens förväntade avkastning utgör en sammanvägning av tillgångsslagens 

förväntade avkastning med fördelningen av fondens placeringar på tillgångsslag som 

vikter. Kärnavfallsfondens faktiska fördelning mellan tillgångsslag, val av värdepapper 

m.m. kan förväntas variera över tiden. Myndigheternas bedömning är att sådana 

förändringar inte bör slå igenom på den förväntade avkastningen eftersom det skulle 

kunna leda till oönskade variationer i kärnavfallsavgifterna. Vidare är det osannolikt att 

tillgångsfördelningen vid en enskild tidpunkt inte är representativ för 

tillgångsfördelningen under hela beräkningsperioden. Beräkningen av förväntad 

avkastning bör därför baseras på en genomsnittlig långsiktig sammansättning hos 

Kärnavfallsfondens placeringar. 

Myndigheternas förslag, se avsnitt 7 sidan 46, innebär att vid beräkning av 

kärnavfallsfondens förväntade avkastning ska fonden ha möjlighet att placera upp till 40 

procent av tillgångarna i andra tillgångsslag än svenska statspapper och säkerställda 

obligationer. Här antas att kärnavfallsfonden i genomsnitt investerar 20 procent i aktier. 

Övriga placeringar antas till hälften bestå av svenska statspapper och till hälften av 

säkerställda obligationer. Vid beräkning av kärnavfallsfondens förväntade avkastning bör 

fördelningen på tillgångsslag därmed vara 40 procent statspapper, 40 procent säkerställda 

obligationer och 20 procent aktier. 

Sammanfattning  

Diskonteringsräntorna ska motsvara kärnavfallsfondens förväntade avkastning. Med 

denna utgångspunkt är förslaget att diskonteringsräntorna beräknas på följande sätt: 

 För löptider upp till 10 år ska diskonteringsräntan beräknas som genomsnittet av 

räntekurvorna för statspapper och säkerställda obligationer med ett tillägg på 0,5 

procentenheter. Tillägget beräknas med utgångspunkt från att Kärnavfallsfonden 

antas placera 20 procent av sina tillgångar i aktier och att aktier ger en långsiktig 

avkastning som överstiger genomsnittet av statspapper och säkerställda 

obligationer med 2,5 procentenheter (0,2*2,5 procentenheter = 0,5 

procentenheter). 

 För 10 års löptid beräknas terminsräntan med utgångspunkt från 

diskonteringsräntan med samma löptid. 

 För löptider över 10 år ska diskonteringsräntorna beräknas med utgångspunkt från 

årliga terminsräntor. 

 För 20 års löptid och längre ska terminsräntan uppgå till 4,95 procent. Den 

långsiktiga terminsräntan beräknas som genomsnittet av den långsiktiga 

terminsräntan för statspapper på 4,2 procent och för säkerställda obligationer på 

4,7 procent samt ett tillägg på 0,5 procentenheter ((4,2+4,7)/2 +0,5 = 4,95). 

 

I diagram 3 illustreras förslaget till diskonteringsräntor med utgångspunkt från 

marknadsnoteringarna den sista december 2012. 

Bedömningen av den förväntade långsiktiga avkastningen på olika tillgångsslag varierar 

över tid. Det är enligt myndigheterna rimligt att därför se över diskonteringsräntenivåerna 

med jämna mellanrum, t.ex. vart tionde år. Inom ekonomisk litteratur framförs det på det 

empiriska och teoretiska skäl för långsiktigt avtagande räntor. Det har här inte funnits 

möjlighet att analysera om det skulle vara relevant i detta sammanhang. Det är en fråga 

som bör tas upp i kommande utvärderingar. 
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Diagram 3: Illustration av förslaget till diskonteringsräntor per den 31 december 2012. 
 

 
Källa: Nordea Markets och egna beräkningar. 

Anpassning till kommande regler för försäkringsbolag 

Förslaget till beräkning av diskonteringsräntor för räntebärande placeringar med löptider 

upp till 10 år sammanfaller med Finansinspektionens föreskrifter avseende 

tjänstepensionsförsäkring, FFFS 2011:22. Det finns enligt myndigheternas bedömning 

betydande fördelar med att använda metoder som definierats, dokumenterats och testats av 

Finansinspektionen. Därigenom skapas transparens och trovärdighet och risken för 

tekniska misstag minimeras. Finansinspektionen har remissförslag till solvens 2-anpassad 

diskonteringskurva med ikraftträdande från och med 2014, som kommer att ersätta den 

nuvarande diskonteringskurvan för tjänstepensionsförsäkring
53

. När en sådan 

diskonteringskurva finns tillgänglig bör det övervägas att ersätta det ovan redovisade 

förslaget med den nya riskfria diskonteringskurvan med ett tillägg på 0,75 procentenheter 

för samtliga löptider. 

Beräkning av förväntad inflation 

Den föreslagna diskonteringskurvan avser nominella räntor. För att kunna beräkna 

nuvärdet av framtida kostnader som uttryckts i fasta priser, i termer av 

konsumentprisindex, behövs även en inflationskurva. Myndigheternas förslag är att den 

beräknas enligt samma principer som diskonteringsräntekurvan. Inflationskurvan bör, för 

löptider upp till 10 år utgöras av skillnader i räntor mellan nominella och reala 

statsobligationer, den s.k. break-even inflationen. För löptider från och med 20 år bör den 

årliga inflationen fastställas till 2,0 procent, vilket överensstämmer med Riksbankens 

inflationsmål. För perioden mellan år 10 och år 20 bör en anpassning ske genom linjär 

interpolering mellan inflationen under år 10 och inflationen under år 20. 

                                                      

 
53

 Finansinspektionens remisspromemoria FI Dnr 13-795. Förslag till nya regler om försäkringsföretags val av 
räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar. 
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I diagram 4 illustreras förslaget till inflationskurvor med utgångspunkt från 

marknadsnoteringarna per den 31december 2012. 

 

 
Diagram 4: Förslag till inflationskurvor med utgångspunkt från marknadsnoteringarna per den 31 december 
2012. 

 
Källa: Nordea Markets och egna beräkningar. 
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7. Förvaltning av kärnavfallsfonden 
 

Myndigheternas förslag: 

 

Fondmedlen förvaltas aktsamt för att säkerställa finansieringen av de framtida kostnader 

som avgifterna är avsedda för (aktsamhetsprincipen). Bestämmelser om detta förs in i 

finansieringslagen. 

Den närmare tillämpningen av aktsamhetsprincipen regleras genom bestämmelser i en ny 

förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden 

(förvaltningsförordningen). 

Ett överordnat mål för avkastning och risk i kärnavfallsfondens förvaltning anges i 

förvaltningsförordningen. Målet utformas så att det tar hänsyn till risker i hela 

finansieringssystemet, inte bara finansiella risker i kärnavfallsfonden. 

Kärnavfallsfonden ges utökade placeringsmöjligheter. Genom bestämmelser i den 

föreslagna förvaltningsförordningen tillåts placeringar även i svenska och utländska 

noterade aktier, svenska och utländska räntebärande värdepapper med annan emittent än 

svenska staten, valutor (enbart för valutasäkring) samt derivatinstrument med sådana 

underliggande tillgångar som är tillåtna för placeringar enligt ovan. Derivatinstrument får 

användas enbart för att begränsa risker eller effektivisera förvaltningen. 

För varje tillståndshavare ska minst 60 procent av kapitalet i fonden vara placerat i sådana 

tillgångar med låg risk som nu är tillåtna för placeringar. Detta innebär att fondens 

förvaltning måste organiseras så de olika tillståndshavarna kan ha olika andelar i 

respektive grupp av tillgångsslag med låg respektive högre risk. 

 

7.1 Bakgrund 
Kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter regleras av regeringen genom bestämmelser i 

finansieringsförordningen 19 §. Vid starten av den nuvarande förvaltningsmodellen år 

1996 begränsades placeringsmöjligheterna till att enbart omfatta placeringar på konto i 

Riksgälden. Kontoplaceringarna kunde dock göras på villkor som avspeglade vad som 

gällde för reala och nominella statsobligationer. Under år 2002 ändrades 

placeringsreglerna så att möjligheterna till kontoplaceringar i Riksgälden på villkor som 

avspeglade statsobligationer slopades och ersattes med möjlighet till placeringar på 

marknaden för statsobligationer. Under år 2009 ändrades placeringsreglerna så att 

placeringar blev tillåtna även i s.k. säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer ges 

ut av bostadsfinansieringsinstitut och ger innehavaren säkerheter i form av en avskild 

säkerhetsmassa, som i regel består av pantbrev som institutet tagit in som säkerhet för sin 

egen utlåning. 

Detta innebär att avkastningen i fonden i hög grad är beroende av marknadsutvecklingen 

för räntebärande placeringar med låg risk. Med nuvarande låga marknadsräntor innebär 

placeringsbegränsningarna att den förväntade framtida avkastningen i fonden ligger på en 

låg nivå. 
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Kärnavfallsfondens styrelse har vid två tillfällen i skrivelser till regeringen föreslagit 

ökade placeringsmöjligheter, bl.a. rätt att få placera i aktier och räntebärande värdepapper 

med annan emittent än svenska staten. Framställningarna har resulterat i att säkerställda 

obligationer blev tillåtna för placeringar fr.o.m. våren 2009. Däremot har 

framställningarna att få placera i aktier avslagits. 

7.2 Skälen för förslagen 

7.2.1 Aktsamhetsprincipens tillämpning på kärnavfallsfonden 
Finansieringslagen saknar bestämmelser om hur medlen i Kärnavfallsfonden ska förvaltas. 

Lagstiftaren har överlåtit till regeringen att meddela föreskrifter om hur medlen i fonden 

ska förvaltas. 

Den närmare regleringen i finansieringsförordningen är tydlig och precis när det gäller 

tillåtna tillgångsslag. Däremot lämnas inte några regler i övrigt om hur medlen ska 

förvaltas utöver ett allmänt krav på god avkastning och tillfredsställande 

betalningsberedskap. Någon koppling till de framtida kostnader som medlen i fonden är 

avsedda att täcka eller till framtida förväntade kärnavfallsavgifter i finansieringssystemet 

görs inte. Det finns därför skäl att i finansieringslagen reglera vilka grundläggande 

principer som ska prägla kapitalförvaltningen. 

Ett allmänt krav på god avkastning utan en helhetssyn, och därmed en klar koppling till 

finansieringssystemets åtagandesida, kan leda till en placeringsinriktning som medför en 

önskvärd risknivå för fonden men oönskat hög risk för finansieringssystemet i sin helhet. 

Ett exempel på detta är den ränterisk som finns för systemet i sin helhet, när durationen 

(ungefär genomsnittliga löptiden) i fondens placeringar skiljer sig från durationen för de 

förväntade nettoutbetalningarna från fonden. Det finns mot denna bakgrund skäl att 

utforma regelverket så att det främjar en helhetssyn. Det bör ske genom en regel som 

anger att medlen i fonden ska förvaltas för att säkerställa finansieringen av de framtida 

kostnader som kärnavfallsavgifterna ska täcka. 

Som ett ytterligare krav på hur medlen i Kärnavfallsfonden ska förvaltas bör den s.k. 

aktsamhetsprincipen införas i finansieringslagen som den grundläggande principen för 

kapitalförvaltningen. Aktsamhetsprincipen förstärker ytterligare den helhetssyn som bör 

vara vägledande vid förvaltningen av medlen i kärnavfallsfonden. 

Utifrån en sådan övergripande lagbestämmelse och de ytterligare bestämmelser som 

regeringen föreskriver i en förordning, blir det en uppgift för myndigheten 

Kärnavfallsfonden att utforma sin placeringsinriktning så att avkastning och risk i fonden 

så långt som möjligt bidrar till det i förordningen angivna målet för förvaltningen. 

Aktsamhetsprincipen (på engelska ”the prudent person rule”) återfinns numera i flera 

länders lagstiftning, framför allt i anglosaxiska länder. Den är inriktad på den situation 

som föreligger när någon förvaltar ett kapital och någon annan är beroende av resultatet av 

kapitalförvaltningen. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) 

definition på hur en kapitalförvaltare bör uppträda enligt aktsamhetsprincipen lyder:  

”En person som har anförtrotts förvaltningen av en pensionsfond måste 

uppfylla sina skyldigheter med den omsorg, skicklighet, aktsamhet och flit 

som en person i liknande ställning skulle använda vid driften av ett företag 

av liknande karaktär och målsättning”.  
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Aktsamhetsprincipen infördes i svensk rätt år 2006 som den grundläggande principen för 

placeringen av tjänstepensionskapital i samband med genomförandet av EU:s 

tjänstepensionsdirektiv.  

Av aktsamhetsprincipen, såsom den förklaras i direktivet, följer bl.a. att tillgångarna ska 

placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och som 

tillförsäkrar säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för den samlade portföljen. 

Aktsamhetsprincipen föreskriver vidare att tillgångarna ska placeras med beaktande av 

åtagandenas typ och varaktighet, enligt den s.k. matchningsprincipen. Även krav på 

diversifiering mellan olika typer av tillgångar och att tillgångarna har god likviditet följer 

av aktsamhetsprincipen. Enligt aktsamhetsprincipen kan ett placeringsbeslut inte betraktas 

isolerat. Ett enskilt placeringsbeslut måste enligt principen grunda sig på vilka effekter 

som beslutet förväntas få för verksamheten i sin helhet. 

Aktsamhetsprincipen är i första hand inriktad på beslutsprocessen. Ingen typ av placering 

betraktas som oaktsam i sig. Alltför försiktiga placeringar med mycket begränsad risk kan 

däremot komma i strid med aktsamhetsprincipen, eftersom en sådan placering riskerar att 

generera för lite avkastning. Aktsamhet ska således i detta sammanhang inte anses vara 

samma sak som försiktighet. 

För myndigheten Kärnavfallsfonden skulle aktsamhetsprincipen främst innebära att ökad 

hänsyn måste tas till åtagandesidan i finansieringssystemet och till framtida förväntade 

kärnavfallsavgifter när placeringsriktlinjer fastställs. Om aktsamhetsprincipen införs i 

finansieringslagen, kan regeringen även i fortsättningen i förordningsform lämna närmare 

föreskrifter för myndigheten Kärnavfallsfondens kapitalförvaltning. Föreskrifterna, som 

då måste ligga inom ramen för den övergripande aktsamhetsprincipen, kan t.ex. avse 

preciseringar av mål för förvaltningen, begränsning av olika risker och tillåtna 

tillgångsslag. Myndigheterna lämnar i det följande förslag till sådana preciseringar i en 

särskild förvaltningsförordning. 

7.2.2 Mål för förvaltningen 
I finansieringsförordningen finns för närvarande inget tydligt mål för förvaltningen 

angivet. Det enda som sägs är att fonden ”ska förvaltas så att kraven på god avkastning 

och tillfredsställande betalningsberedskap tillgodoses”. 

En tydligare målformulering i den nya förvaltningsförordningen bör knyta ihop 

avkastningskravet med vilken risknivå som kan accepteras, eftersom en högre avkastning 

kan uppnås endast till priset av en högre risk (med risk avses här hur stora avvikelserna 

från genomsnittet är för avkastningen). 

En fråga är om det överordnade målet i finansieringsförordningen ska avse enbart 

avkastning och risk begränsad till utvecklingen av kapitalet i fonden, eller om det ska avse 

hela finansieringssystemet. Helhetssynen och aktsamhetsprincipen talar för att ett 

överordnat mål för avkastning och risknivå bör avse hela finansieringssystemet. Ett sådant 

överordnat mål bör formuleras så att kapitalförvaltningen i kärnavfallsfonden ska utformas 

så att avkastning och finansiella risker bidrar till: 

1. En hög sannolikhet för att fondens tillgångar räcker till för det förväntade behovet 

av utbetalningar från fonden, och 

2. så låga och över tiden jämna kärnavfallsavgifter som möjligt. 

En sådan övergripande målformulering kan i vissa situationer inrymma en målkonflikt. I 

sådana fall får myndigheten Kärnavfallsfonden göra en lämplig avvägning. Det ankommer 
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också på myndigheten att utforma mer operativa mål och riskbegränsningar för 

kapitalförvaltningen i fonden inom de ramar som anges i förordningen. 

Vidare bör det föreskrivas att hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten 

utan att avkall görs på det mål för avkastning och risk som anges. Ett sådant krav är 

vanligt inom kapitalförvaltning på det statliga området. 

7.2.3 Ökade placeringsmöjligheter 
Det finns nu skäl att återigen aktualisera frågan om ökade placeringsmöjligheter för 

Kärnavfallsfonden. Ett motiv för detta är att skapa bättre möjligheter att utifrån en 

helhetssyn på finansieringssystemet hantera den totala ränterisken i systemet. Möjlighet 

att använda derivatinstrument för durationsmatchning skulle underlätta detta. Ett annat 

motiv är att med något högre, men ändå fortsatt låg, risknivå få möjlighet att öka den 

förväntade avkastningen. Detta skulle i sin tur bidra till att hålla ner nivån på 

kärnavfallsavgiften. Genom diversifieringseffekten i en portfölj med olika tillgångsslag, 

som inte riskmässigt samvarierar fullt ut med varandra, är det möjligt att öka den 

förväntade avkastningen utan att den totala risknivån höjs i samma utsträckning. Staten 

har i sin roll som sistahandsansvarig för kostnaderna ingen anledning att öka risken i 

systemet. Mot bakgrund av att de samlade förslagen i denna rapport också innebär att 

statens risk i vissa avseenden minskar, kan dock en något ökad risk i kapitalförvaltningen 

accepteras. 

Frågan om ökade placeringsmöjligheter ska också ses mot bakgrund av att 

kärnkraftsindustrin har uttryckt oro över att avkastningen på lågrisktillgångar de närmaste 

åren kommer att bli mycket låg, kanske till och med negativ i reala termer. En liknande 

bild ges av Konjunkturinstitutet (KI) som menar
54

 att ränteläget förväntas vara lågt de 

närmaste åren, även om en normalisering väntas. Den reala räntan väntas nå sin 

jämviktsnivå först 2021. KI understryker också vikten av att den låga avkastningen de 

närmaste åren beaktas vid beräkningar av hur stor fonduppbyggnad som behövs. KI pekar 

vidare på ett antal risker som kan göra att normaliseringsprocessen tar längre tid och 

diskuterar historiska perioder i andra länder där räntorna varit under jämviktsnivåerna i 

tiotals år. Ytterligare analyser av kärnavfallsfondens historiska avkastning finns i bilaga 1. 

Mycket talar alltså för att den förväntade framtida avkastningen för kärnavfallsfonden, 

med den nuvarande placeringsinriktningen, kommer att bli betydligt lägre än de historiska 

nivåerna.  

Enligt aktsamhetsprincipen är inget tillgångsslag i sig oaktsamt, så länge man kan 

motivera att placeringen i ett helhetsperspektiv gagnar de ersättningsberättigades 

intressen. Samtidigt skulle det vara ett stort steg att gå från kärnavfallsfondens nuvarande 

starkt begränsade placeringsmöjligheter till en modell som innebär att ”alla 

placeringsalternativ är tillåtna”. 

En första fråga är vilka ytterligare tillgångsslag som är önskvärda för Kärnavfallsfonden 

att kunna placera i utöver nuvarande tillgångsslag (svenska statsobligationer och svenska 

säkerställda obligationer). De ytterligare tillgångsslag som kan vara intressanta är främst: 

 noterade svenska aktier, 

 noterade utländska aktier, 

 svenska räntebärande värdepapper med annan emittent än staten, 
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 utländska räntebärande värdepapper, 

 fondandelar i investeringsfonder som omfattas av lagen (2004:46) om 

investeringsfonder och motsvarande utländska fonder med en placeringsinriktning 

som täcks av ovanstående punkter (detta är egentligen inget eget tillgångsslag 

utan en typ av förpackning av ovanstående), 

 valutor (enbart för valutasäkring), samt 

 derivatinstrument med ovanstående som underliggande tillgång för att begränsa 

risker eller effektivisera förvaltningen, men inte för att skapa hävstång och 

därmed öka risken och avkastningen. 

Bedömningen är att en utökning av placeringsmöjligheterna till att omfatta också de ovan 

angivna tillgångsslagen är lämplig för att möta de motiv som angavs ovan.  

En andra fråga är om, och i så fall hur, tillåtna tillgångsslag ska regleras i 

förordningsform. En utökning av placeringsmöjligheterna medför behov av så många nya 

bestämmelser, att det kan vara lämpligt att utfärda en särskild förordning om förvaltningen 

av kärnavfallsfonden. 

En renodlad tillämpning av aktsamhetsprincipen innebär att inga begränsningar görs av 

tillåtna tillgångsslag i förordningen. Att helt utelämna frågan om tillåtna tillgångsslag i 

förordningen får dock anses vara en alltför långtgående regelförändring, Det är i stället 

lämpligt att fortsätta med den nuvarande regleringsformen, som innebär att tillåtna 

tillgångsslag anges i förordningen. Det är också en fördel att använda begrepp och 

definitioner som redan används i motsvarande syfte på angränsande områden inom 

kapitalförvaltningsområdet. En lämplig förebild är de formuleringar som används vid 

regleringen av placeringar i värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om 

investeringsfonder. 

Kärnkraftsindustrin, genom SKB, har under utredningsarbetet aktualiserat frågan om att 

införa ett återlånesystem av finsk modell, bl.a. för att öka möjligheterna till avkastning i 

kärnavfallsfonden. Återlån innebär att den som betalat in avgifter för fondering också har 

rätt att låna tillbaka kapital från fonden. Den principiellt viktiga invändningen mot en 

sådan återlånemodell är att syftet med finansieringssystemet är att det ska ske en 

fonduppbyggnad hos staten för att säkerställa att kärnkraftsföretagen kan uppfylla sina 

åtaganden. Att låna tillbaka kapital med någon form av kreditrisk på ett kärnkraftsföretag 

motverkar syftet med finansieringssystemet. Ett återlånesystem av finsk modell bör enligt 

myndigheternas bedömning avvisas av principiella skäl. 

Återlån skulle kunna övervägas endast om det förses med någon form av mycket säker 

tredjepartsgaranti, t.ex. från en stat eller en bank med hög kreditrating. Kreditrisken på 

låntagaren (kärnkraftsföretaget) skulle därmed ersättas av en kreditrisk på garantigivaren. 

I så fall skulle man kunna tänka sig en ordning där kärnavfallsfondens kapitalförvaltare 

utifrån en ren avkastnings-/riskbedömning har möjlighet, men inte skyldighet, att inom 

vissa fastställda ramar göra återlåneplaceringar till en för varje placering särskilt 

framförhandlad ränta. Om det finns intresse från företagen för en sådan modell, krävs 

ytterligare överväganden beträffande de närmare formerna för modellen. 

7.2.4 Begränsning av andelen riskfyllda placeringar 
En angiven lägsta nivå för andel räntebärande värdepapper med låg risk är en relativt 

vanlig metod för riskbegränsning inom kapitalförvaltning. Eftersom de nuvarande 

placeringsreglerna kan sägas vara utformade på detta sätt (100 procent placeringar i 

svenska räntebärande värdepapper med låg risk), ligger det nära till hands att även i 

fortsättningen använda samma metod. En lämplig utformning, som utgår från en 
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helhetssyn på finansieringssystemet, är att knyta kapitalandelen som måste placeras med 

låg risk till finansieringssystemets skuldsida på följande sätt. 

Ett belopp som motsvarar minst nuvärdet av de förväntade nettoutbetalningarna 

(förväntade utbetalningar minskade med förväntade avgiftsinbetalningar) från fonden 

under de närmaste 20 åren, dock lägst 60 procent av fondens marknadsvärde, ska vara 

placerade på samma sätt som gäller för närvarande. Det innebär placeringar på 

räntebärande konto i Riksgälden, i skuldförbindelser utfärdade av svenska staten eller i 

skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om säkerställda obligationer. 

Preliminära beräkningar tyder på att för de flesta tillståndshavarna skulle inledningsvis 60-

procentregeln vara den tillämpliga begränsningsregeln. 

Med denna föreslagna begränsning skulle nuvarande försiktiga placeringsregler med låga 

emittent- och likviditetsrisker bibehållas för minst de närmaste 20 årens nettoutbetalningar 

från fonden. Resterande fondmedel som motsvaras av återstående mycket långsiktiga 

åtaganden skulle kunna placeras med högre finansiell risk i nya tillgångsslag såsom aktier 

och företagsobligationer. Dessa tillgångsslag har högre förväntad avkastning och den 

högre risken i form av svängningar i marknadsvärdet kan antas få mindre betydelse över 

längre tid. 

Den föreslagna begränsningsregeln knyter an till modellen med en diskonteringsränta som 

bygger på marknadsräntor i det kortare segmentet och en fast ränta i det längre segmentet. 

Regeln öppnar för en förvaltningsmodell med helt eller delvis durationsmatchande 

räntebärande placeringar som motsvarar de närmaste 20 årens nettoutbetalningar från 

kärnavfallsfonden och friare placeringar i aktier och företagsobligationer som motsvarar 

utbetalningar därefter, vilket ligger i linje med en fast diskonteringsränta i det längre 

segmentet. 

Den angivna begränsningsregeln ska gälla för varje tillståndshavare, eftersom 

tidpunkterna för förväntade in- och utbetalningar kan variera mellan tillståndshavarna. Det 

innebär att fondens förvaltning måste organiseras så att de olika tillståndshavarna kan ha 

olika andelar i respektive grupp av tillgångsslag (låg respektive högre risk). Detta kan 

ordnas t.ex. genom att kärnavfallsfonden byggs upp av olika ”byggstensfonder” med olika 

tillgångsslag. Varje tillståndshavare kan då ha olika andelar i de olika byggstensfonderna. 

Det ankommer på myndigheten Kärnavfallsfonden att närmare besluta om organisationen 

av förvaltningen så att den angivna begränsningsregeln kan uppfyllas. 

7.2.5 Andra riskbegränsningar m.m. 
I nuvarande regelverk finns inga särskilda bestämmelser för att begränsa den finansiella 

risken i placeringarna. Detta har inte behövts, eftersom de enda tillåtna placeringarna är 

svenska statsobligationer och säkerställda obligationer. När placeringar tillåts i ytterligare 

tillgångsslag såsom aktier och företagsobligationer finns anledning att reglera de 

finansiella riskerna. 

Noteringskrav  

För att begränsa likviditetsrisken, dvs. risken att tillgångar inte kan säljas inom rimlig tid 

till ett rimligt pris, bör det införas ett krav att placeringar får göras endast i värdepapper 

som är noterade på en börs eller liknande. Även för derivatinstrument bör liknande regler 

ställas upp. 

Visserligen kan det konstateras att placeringar i onoterade aktier, s.k. private equity, kan 

ge god avkastning på längre sikt. Men eftersom risknivån samtidigt är hög, krävs en 

väldiversifierad portfölj av många olika sådana placeringar i kombination med 
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kvalificerade förvaltningsinsatser för att balansera den högre risken. Därför föreslås att 

kärnavfallsfondens placeringar i sin helhet bör uppfylla noteringskravet.  

Stora exponeringar (”enhandsengagemang”) och motpartsrisker 

Det bör finnas begränsningar av hur stor andel av fondens kapital som får vara exponerat 

mot en och samma emittent och vilka motparter som tillåts vid derivathandel. För 

värdepapper som är utgivna av svenska staten behövs inga begränsningar. I övrigt är det 

lämpligt att använda samma begränsningsregler som används i samma syfte i lagen 

(2004:46) om investeringsfonder. 

Rösträttsbegränsning för aktier 

För investeringsfonder gäller att fondbolag inte till en värdepappersfond får förvärva 

aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt 

inflytande över ledningen av ett företag. Om kärnavfallsfondens kapital får placeras i 

aktier bör en motsvarande bestämmelse föras in i förordningen, eftersom avsikten med 

fondens placeringar inte är att staten ska öka sitt ägarinflytande i näringslivet. 

Förbud mot placering i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument 
som är emitterade av kärnkraftsföretag 

Mot bakgrund av det övergripande syftet med finansieringssystemet bör det i 

förvaltningen av kärnavfallsfonden inte finnas finansiella risker som är beroende av 

utvecklingen i företag som bedriver kärnteknisk verksamhet. Kärnavfallsfondens kapital 

bör därför inte få placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som 

är emitterade av bolag inom en koncern som bedriver sådan verksamhet. En bestämmelse 

med denna innebörd bör föras in i förordningen. 

7.2.6 Tillsyn/uppföljning 
När aktsamhetsprincipen infördes i svensk lagstiftning i samband med implementeringen 

av EU:s tjänstepensionsdirektiv anförde regeringen (prop. 2004/05:165 s.103) i frågan om 

tillsyn/uppföljning av verksamhet som omfattas av aktsamhetsprincipen. 

”Reglering enligt aktsamhetsprincipen ställer högre krav på 

tillsynsmyndigheten. Tillsyn enligt aktsamhetsprincipen måste vara 

förebyggande och ta sikte på bl.a. hur och enligt vilka kriterier 

placeringsbeslut fattas, snarare än på att kontrollera hur den enskilda 

placeringen påverkar placeringsportföljens utseende. Eftersom allmänna 

processinriktade principer ligger till grund för regleringen blir tillsynen i 

praktiken individuell och varje enskilt instituts situation och förutsättningar 

måste tas i beaktande, vilket gör att det i den bemärkelsen blir svårare för 

tillsynsmyndigheten att avgöra när lagen överträds i ett enskilt fall.” 

Mot den angivna bakgrunden blir kravet på pensionsinstituten att utforma och lämna in 

placeringsriktlinjer en central del i tillsynsverksamheten. En annan konsekvens är att det 

generellt kommer att ställas högre krav på den information som pensionsinstitutet lämnar 

till tillsynsmyndigheten och allmänheten. 

Det finns mot denna bakgrund skäl att närmare överväga hur aktsamhetsprincipens krav 

på tillsyn/uppföljning ska tillämpas vid förvaltningen av kärnavfallsfonden. 

Först kan konstateras att det är en principiell skillnad mellan myndigheten 

Kärnavfallsfonden och pensionsinstituten i fråga om behov av och motiv för 

tillsyn/uppföljning. När det gäller pensionsinstituten, som är privaträttsliga subjekt, 

motiveras den statliga tillsynen främst av konsumentskyddet och för de större instituten 
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även att säkerställa den finansiella stabiliteten i samhället. Myndigheten 

Kärnavfallsfonden är ett offentligrättsligt subjekt (en del av staten) och omfattas därmed 

av de normala formerna för styrning och kontroll av statliga myndigheter. Dessutom är 

”konsumentintresset” företrätt genom att två av Kärnavfallsfondens styrelseledamöter 

utses av regeringen efter nominering av de betalningsskyldiga/ersättningsberättigade. 

Vidare minskas behovet av kvalitativ tillsyn/uppföljning om det införs kompletterande 

riskbegränsningsregler i förordningen. I dessa delar räcker det då med en mer kvantitativt 

inriktad limitkontroll av det slag som normalt förekommer för finansiell verksamhet. 

Kärnavfallsfondens årsredovisning revideras av Riksrevisionen, som vid behov anlitar 

utomstående finansiell revisionsexpertis för kompletterande analyser och bedömningar. 

Öppenheten mot allmänheten är stor. Fondens placeringspolicy finns tillgänglig på 

fondens webbplats. Alla relevanta dokument är allmänna handlingar enligt lagen om 

offentlighet och sekretess. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att aktsamhetsprincipens krav på tillsyn/uppföljning 

kan tillgodoses utan några omfattande nya organisatoriska krav eller ökade resursinsatser. 
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8. Ökad tydlighet kring kärnavfallsavgifterna 
 

Myndigheternas förslag: 

Kärnavfallsavgiften för respektive tillståndshavare bestäms vid varje omräkningstillfälle 

så att värdet av tillgångarna blir lika stort som skulderna. Avgiften beräknas utifrån 

väntevärden på alla i balansräkningen ingående komponenter. Denna princip anges i 

finansieringslagen. Den närmare tillämpningen regleras genom bestämmelser i 

finansieringsförordningen. 

Beräkningsförutsättningen om 40 års driftstid (eller ytterligare 6 år i de fall en anläggning 

blir 40 år under avgiftsperioden), ändras till 50 år. 

 

8.1 Bakgrund 

8.1.1 De treåriga avgiftsperioderna utgör finansieringssystemets 
grundläggande riskbuffert 
Finansieringssystemet är, som tidigare beskrivits, uppbyggt kring att det vart tredje år tas 

fram nya kostnadsberäkningar av det förväntade återstående finansieringsbehovet i 

finansieringssystemet samt fattas nya beslut om tillståndshavarnas betalningsansvar. Det 

kan uttryckas som att finanseringssystemet är uppbyggt kring en rullningsmekanism vart 

tredje år, vilken i sig har ett osäkert värde. Denna rullning innebär att när nya 

kostnadsberäkningar av återstående finansieringsbehov visar på oplanerade utfall som 

avviker från tidigare kostnadsberäkningar så får det ett direkt genomslag på 

tillståndshavarnas betalningsansvar. Förutsatt att det förväntade finansieringsbehovet 

uppskattas på ett tillfredställande sätt och att konsekventa beslut fattas så kan staten i och 

med denna rullningsmekanism sägas ha en riskbuffert som fångar upp systemets olika 

osäkerheter. Det gäller såväl kostnads-, avgifts- och elproduktionsosäkerheter. Detta är 

således en central del av finansieringssystemet och dess funktion att utgöra ett 

riskhanteringsverktyg med anledning av den ekonomiska risk som följer med statens 

sistahandsansvar. 

En i detta sammanhang viktig aspekt är emellertid att väga in den långa projekttiden för 

att slutförvara producerat kärnavfall på ett säkert sätt. Framför allt i ljuset av att 

tillståndshavarnas förmåga att bära ogynnsamma utfall i systemet är begränsad till 

intäkterna på elproduktionen fram tills det att reaktorerna ställs av. Denna begränsning 

härstammar från att det inte ställs några krav på långsiktig finansiell styrka för att ha 

tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet. Utifrån detta kan det på goda grunder påstås 

att enbart rullningen i sig har ett i praktiken osäkert värde som riskbuffert i systemet. 

Med utgångspunkt i finansieringssystemets syfte och statens riskpreferens ställs i det 

befintliga finansieringssystemet krav på att tillståndshavarna ska knyta andra långsiktigt 

finansiellt starkare ägarbolag till ett andrahandsansvar för den uppmärksammade 

rullningsmekanismen. Det ger därmed en annan tyngd till rullningens värde som 

riskbuffert i finansieringssystemet. Detta har inneburit att tillståndshavarnas ägarbolag 

formellt knutits till en begränsad andel av tillståndshavarnas finansieringsansvar genom att 

utfärda borgensåtaganden. 

De treåriga avgiftsperioderna (rullningsmekanismen) illustreras i figuren nedan. 

Finansieringssystemet är i balans vid början av avgiftsperioden. Det finns även 
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finansieringsbelopp (FB) och kompletteringsbelopp (KB) som motsvaras av säkerheter 

ställda av tillståndshavarnas ägare. 

Vid avgiftsperiodens slut har, i detta fall, en tillståndshavares skuld ökat till följd av att de 

förväntade framtida kostnaderna har ökat.  Därmed uppstår ett större finansieringsbehov, 

vilket leder till att avgifterna sätts så att avgiftstillgången, tillsammans med fondtillgången 

blir lika stora som skulden. Balansen i finansieringssystemet har därefter återställts. Med 

utgångspunkt från de förutsättningar som gäller vid slutet av år tre beräknas också nya 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. Säkerheter ställs för dessa belopp. Detta är 

normalfallet och förändringar inom balansräkningarna hanteras genom nya 

kostnadsberäkningar och avgifter vart tredje år. 

På så vis kommer de osäkerheter som rör beräkningar och beslut om avgifter samt 

avgiftsmedlens avkastning att få genomslag i nya avgifter och säkerheter. I detta fall är det 

tillståndshavarna som absorberat dessa osäkerheter i och med att ”rullningen” fungerar på 

avsett vis med korrekt beräknade, beslutade och betalda avgifter inklusive ställda 

godtagbara säkerheter. 

 
Figur 2: Illustration av rullningsmekanismen. 

 
 

Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör inte förrän allt 

kärnavfall från en verksamhet som omfattas av lagen finns i förslutna slutförvar. Det får 

till följd att också tillståndshavare som upphört med sin verksamhet kan bli 

avgiftsskyldiga för de åtgärder som återstår att vidta enligt kärntekniklagen, såsom t.ex. 

omhändertagande av kärnavfall och avveckling av anläggningar. 

Detta innebär alltså att de treåriga avgiftsperioderna fortsätter även efter att produktionen 

vid anläggningarna har upphört. Innehavarna av de kärntekniska tillstånden, som bär det 

ekonomiska ansvaret, bedöms dock ha begränsad betalningsförmåga efter att 

elproduktionen upphört – vilket bl.a. förklarar behovet av säkerheter i 

finansieringssystemet. 

8.1.2 Driftstid vid kärnkraftverken 
Inbetalningstiden  under vilken återstående avgiftsbetalningar ska slås ut på regleras i 

gällande finansieringsförordning. Utgångspunkten är 40 års driftstid. I de fall en reaktor 

blir äldre än 40 år under en avgiftsperiod, ska inbetalningsperioden beräknas till 

ytterligare sex år. För en tillståndshavare med permanent avställd reaktor ska 
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inbetalningsperioden beräknas till tre år. Om det finns särskilda skäl, får dock en kortare 

eller längre inbetalningsperiod användas. 

I den nu aktuella avgiftsperioden, som avser åren 2012-2014, gäller följande 

sluttidpunkter för beräkningarna. 

 
Tabell 3: Beräknad sluttidspunkt för en 40-årig driftstid, eller med 6 års ytterligare drift. 
 

 
Tidpunkt för 40 års drift  

Forsmark 1 2020-12-10 

Forsmark 2 2021-07-07 

Forsmark 3 2025-08-22 

Oskarshamn 1 2017-12-31* 

Oskarshamn 2 2017-12-31* 

Oskarshamn 3 2025-08-15 

Ringhals 1 2017-12-31* 

Ringhals 2 2017-12-31* 

Ringhals 3 2021-09-09 

Ringhals 4 2023-11-21 

*) här gäller sex års-regeln 
Källa: SKB. 
 

Det har förts fram synpunkter på att den driftstid som nu gäller då kärnavfallsavgiften ska 

beräknas inte överensstämmer med de planeringsförutsättningar som kärnkraftsindustrin 

arbetar efter. 

8.2 Skälen för förslagen 

8.2.1 Ökad tydlighet kring beräkningen av kärnavfallsavgifterna 
Finansieringslagen innehåller inte några närmare bestämmelser om hur avgifternas storlek 

ska beräknas. Avsikten är i stället att detaljbestämmelser om hur avgifterna ska beräknas 

ska beslutas i förordning. Syftet är att göra finansieringssystemet mer flexibelt så att det 

lättare kan anpassas till ändrade förutsättningar och nya erfarenheter. 

Mot bakgrund av den centrala betydelsen som kärnavfallsavgifterna har för 

finansieringssystemet finns det dock ett behov av att i finansieringslagen etablera en 

grundläggande princip för hur kärnavfallsavgifterna ska beräknas.  

Myndigheterna anser att den grundläggande principen bör vara att avgifterna ska 

bestämmas så att nuvärdet av de förväntade avgiftsinbetalningarna tillsammans med 

fondens behållning minst ska motsvara nuvärdet av de förväntade utbetalningarna – det 

vill säga med beaktande av såväl skulder som tillgångar i finansieringssystemet. Det är 

fråga om stora belopp i form av kärnavfallsavgifter som tas ut av enskilda rättssubjekt. 

Det är därför ur rättssäkerhetssynpunkt också viktigt att den grundläggande principen för 

hur kärnavfallsavgiften ska bestämmas läggs fast i finansieringslagen. 

Lag eller förordning bör sedan kompletteras med mer detaljerade regler om hur 

kärnavfallsavgiften ska beräknas. Här bör det framgå att samtliga framtida kassaflöden ska 

avse förväntade värden redovisade som nominella belopp. Dessa nuvärdesberäknas sedan 

genom diskontering med en räntekurva. Principerna för hur denna ska byggas upp 

beskrivs i avsnitt 6. 
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Innebörden av begreppet förväntade kostnader förtydligas ytterligare. I 

finansieringsförordningen behandlas begreppet förväntade kostnader för 

omhändertagandet av kärnavfallet. Förväntad kostnad är väntevärdet av en slumpvariabel 

som i detta fall beskriver den underliggande – men okända – kostnaden för 

omhändertagandet av kärnavfallet. Väntevärde är ett vedertaget matematiskt begrepp som 

tolkas och tillämpas på samma sätt inom en mängd olika områden. 

Som en skattning av väntevärdet, av exempelvis de beräknade kostnaderna för att uppfylla 

respektive reaktorinnehavares skyldigheter enligt finansieringslagen, används det 

aritmetiska medelvärdet av en större mängd observationer av olika utfall (kostnader) – 

som exempelvis erhållits med stöd av simuleringar.  

I bilaga 2 redogörs närmare för beräkningarna. 

8.2.2 Ökning av driftstiden som ligger till grund för avgiftsberäkningarna 
De svenska reaktorerna är normalt beställda och levererade för en planerad drift på 40 år. 

Den tekniska livslängden kan dock bli kortare eller längre, beroende på hur anläggningen 

drivs och underhålls. En anläggnings ekonomiska livslängd ska bestämmas av hur länge 

det är ekonomiskt lönsamt att driva anläggningen med de moderniseringar som krävs, bl.a. 

för att upprätthålla säkerheten. 

De svenska kärnkraftverken har nått en ålder som innebär att moderniseringsinvesteringar 

behöver göras (flera större investeringar har också genomförts), av både säkerhetsmässiga 

och effektivitetsmässiga skäl. Genom investeringar och förbättringar kan en reaktor 

uppgraderas och livslängden för reaktorn förlängas. En utgångspunkt är således att det i de 

allra flesta fallen är tekniskt möjligt att förlänga livstiden för befintliga reaktorer. 

I april 2010 gav regeringen SSM i uppdrag att redovisa en analys av den långsiktiga 

säkerhetsutvecklingen inom den svenska kärnkraften. Uppdraget omfattade en samlad 

utvärdering av hur kärnkraftreaktorerna uppfyller ställda säkerhetsmoderniseringskrav, en 

bedömning av vilka ytterligare krav på säkerhetsförbättringar som behövs för långa 

driftstider (över 40 år) och förhållanden som kan vara avgörande för att driva en reaktor 

under längre driftider. I slutrapporten
55

 till regeringen i oktober 2012 gör SSM 

bedömningen att säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även 

långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de 

förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna. 

  

                                                      

 
55

 Utredning avseende den långsiktiga säkerhetsutvecklingen i den svenska kärnkraften och åtgärder med 
anledning av olyckan i Fukushima (SSM 2010/1557). 
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9. Säkerheternas påkallande och beräkning  
 

 

Myndigheternas förslag: 

Kompletteringsbeloppet breddas så att det utöver kostnadsosäkerheter även innefattar 

osäkerheter kring framtida avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning. Principerna för 

beräkning införs i finansieringslagen. Storleken på beloppet beräknas av staten och inte 

som nu av kärnkraftsindustrin. 

I fall att den avgiftsskyldige inte vidtar åtgärder eller tillskjuter de medel som krävs så ska 

säkerheterna som ställts för finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet kunna 

påkallas i sin helhet redan innan faktiska underskott uppstår i fonden. Säkerheter som 

tagits i anspråk ska i sin helhet tillföras fonden. 

Finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet nuvärdesberäknas med en 

diskonteringsränta som är baserad på fondens förväntade avkastning. 

 

9.1 Bakgrund 
Utifrån finansieringssystemets befintliga utformning kan det konstateras att då det är 

tillståndshavarna som har det fulla ansvaret för att finansiera omhändertagandet av 

kärnavfallet så är det således av dem risken för samtliga utfall, såväl planerade som 

oplanerade, ska bäras. För att säkerställa detta är finansieringssystemet utformat så att 

olika osäkerheter uppskattas och hanteras inom systemet. 

Den primära riskhanteringen i finansieringssystemet består av att både avgifter och 

säkerheter uppdateras och beslutas om vart tredje år. Då tas hänsyn dels till nya 

kostnadsberäkningar som ger upphov till reviderade förväntningar om framtida utfall, dels 

till sådana oväntade utfall som faktiskt inträffar. Denna s.k. rullningsmekanism  är central 

för att absorbera flertalet osäkerheter i finansieringssystemet, men fångar samtidigt inte 

upp all risk. 

Reaktorbolagen har en begränsad långsiktig finansiell styrka då det inte i någon vidare 

omfattning ackumuleras några vinstmedel i dessa företag. Med hänsyn till den långa 

tidshorisonten för att omhänderta kärnavfallet ställs det i finansieringssystemet därför krav 

på att ytterligare tillgångar formellt knyts till tillståndshavarnas ekonomiska ansvar i form 

av säkerheter. 

Statens sistahandsansvar innebär en risk som har sin grund i förekommande osäkerheter 

som riskerar att ge upphov till negativa obalanser i finansieringssystemet respektive 

tillståndshavarnas förmåga att bära denna risk. Staten bär således en residualrisk som är 

betingad av att någon eller några av tillståndshavarna inte skulle ta sitt fulla ansvar, dvs. i 

praktiken att rullningsmekanismen inte upprätthålls. 

Säkerheterna har redan idag en given och betydelsefull roll för att hantera statens risk i 

finansieringssystemet. Det ska dock framhållas att det enskilt viktigaste för att minska 

statens risk i finansieringssystemet är att det tas ut rätt kärnavfallsavgifter på den löpande 

elproduktionen, vilket säkerställs med hjälp av genomarbetade underlag som ligger till 

grund för beräkningar och beslut. Att det ställs säkerheter ersätter inte denna fundamentala 

del av finansieringssystemet. 
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9.1.1 Finansieringsbeloppet 
Säkerheten för finansieringsbeloppet gör att tillståndshavarnas skyldigheter knyts till ett 

finansiellt starkare ägarbolag.  Förutsatt att nya säkerheter ställs då nya 

kostnadsberäkningar förändrar tillståndshavarnas förväntade kostnader, så fångar dessa 

säkerheter upp de risker i finansieringssystemet som tillståndshavarna har. Med hänsyn till 

de borgensåtaganden som hittills ställts för finansieringsbeloppet innebär det att 

ägarbolagen tar på sig ett andrahandsansvar för den betalningsskyldighet som annars 

primärt vilar på tillståndshavarna. 

Givet denna säkerhet är det dock nödvändigt att framhålla en grundläggande skillnad 

mellan tillståndshavarnas ansvar och det andrahandsansvar ägarbolagen tar på sig genom 

att utfärda borgen för finansieringsbeloppet. Tillståndshavarna är strikt bundna till ett 

obegränsat finansieringsansvar oavsett utvecklingen i finansieringssystemet men har 

samtidigt en begränsad förmåga att över tiden hantera kraftiga och oväntade 

kostnadsökningar.  

För ägarbolagen som står bakom säkerheten för finansieringsbeloppet gäller snarare det 

omvända. Ägarbolagen kan antas ha en betydligt bättre förmåga att bära ogynnsamma 

utfall, såsom kraftiga och oväntade kostnadsökningar. Ägarbolagen är dock inte formellt 

bundna till att ställa ut framtida justerade säkerheter för finansieringsbeloppet i takt med 

att olika risker materialiseras och det förväntade återstående finansieringsbehovet därmed 

ökar. Till skillnad från tillståndshavarna har ägarbolagen en möjlighet att välja bort 

ansvaret för rullningen i betalningsansvaret genom att inte skriva på några nya 

borgensåtaganden för finansieringsbeloppet i samband med att det förväntade 

finansieringsbehovet vart eftersom förändras. 

Sammantaget har tillståndshavarna i och med säkerhet för finansieringsbeloppet knutit till 

sig en ökad finansiell styrka bakom betalningsansvaret så länge ägarbolagen kan och vill 

ta detta betalningsansvar. Men med beaktande av ett andrahandsansvar för själva 

riskbufferten – det vill säga att genom rullningsmekanismen vart eftersom även täcka upp 

för de risker som tillståndshavarna står – är denna ökade finansiella styrka i praktiken 

upphängd på enbart ägarbolagens vilja att i framtiden fortsätta att utfärda nya till beloppet 

större säkerheter för finansieringsbeloppet även i ofördelaktiga scenarion. 

Med hänvisning till syftet med finansieringssystemet och statens riskpreferens ställs därför 

krav på en kompletterande säkerhet i form av kompletteringsbeloppet. 

9.1.2 Kompletteringsbeloppet 
Säkerhet för kompletteringsbeloppet syftar till att knyta upp ett långsiktigt 

andrahandsansvar för framtida rullningar redan innan dessa kan komma att inträffa. Det 

till skillnad mot säkerhet för finansieringsbeloppet som syftar till att binda en starkare 

finansiell förmåga till ogynnsamma förändringar i tillståndshavarnas förväntade 

finansieringsansvar. Det innebär att föra över ett andrahandsansvar inte bara för det från 

tid till annan aktuella förväntade finansieringsbehovet utan även det framtida oplanerade 

finansieringsbehovet utifrån de risker som tillståndshavarna står.  

Med kompletteringsbeloppet görs detta genom att redan från början uppskatta de 

avvikelser från förväntat finansieringsbehov som kan komma att uppstå, vilka om de väl 

inträffar ska fångas upp av framtida rullningar gällande avgiftsbetalningar och tillhörande 

behov av säkerhet för finansieringsbeloppet. 

Säkerheten för kompletteringsbeloppet innebär därmed att det blir betydligt mer 

ofördelaktigt för den som ställer säkerhet för finansieringsbeloppet – och därmed ställer 
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sig bakom tillståndshavarnas betalningsansvar – att välja bort att fullgöra detta ansvar 

även i framtiden när det förväntade finansieringsbehovet ser annorlunda ut än vid tidigare 

kostnadsberäkningar. Det innebär att medan finansieringsbeloppet binder upp finansiellt 

starkare ägarbolag att vid behov träda in i tillståndshavarnas ställe så binder 

kompletteringsbeloppet även upp deras vilja att ta ett sådant långsiktigt andrahandsansvar. 

Säkerheten för kompletteringsbeloppet borgar således för en ökad sannolikhet att 

rullningsmekanismen upprätthålls över kärnavfallsprojektets hela livslängd och därmed 

ger upphov till ett betydligt mer substantiellt värde på riskbufferten i 

finansieringssystemet. 

9.1.3 Säkerheternas samlade innebörd 
Tillståndshavarna åläggs i finansieringssystemet ett ansvar att kunna ställa säkerheter både 

för finansieringsbelopp och för kompletteringsbelopp för sitt finansieringsansvar avseende 

omhändertagandet av kärnavfallet. Konstruktionen med två typer av säkerheter som 

kompletterar varandra innebär att en långsiktig finansiell kapacitet formellt binds upp till 

tillståndshavarnas finansieringsansvar, förutsatt att det sedan också ställs erforderliga 

villkor på säkerheternas styrka och utformning. Därmed kan den rullning som sker vart 

tredje år uppdatera tillståndshavarnas förväntade betalningsansvar, och som utgör den 

grundläggande riskbufferten i finansieringssystemet, antas kunna upprätthållas över tid 

och även i ofördelaktiga scenarion. 

Den gällande lösningen med säkerheter innebär ett i praktiken syntetiskt alternativ till att 

istället kräva en långsiktig finansiell styrka för tillståndshavaren redan vid medgivandet av 

tillståndet att bedriva kärnteknisk verksamhet, där det skulle ligga nära till hands att lägga 

tillståndet på ägarbolagen. Dock med den viktiga skillnaden att dagens system med 

säkerheter innebär en mer fördelaktig lösning för ägarbolagen, och därmed sämre för 

staten, i och med att det ansvar som de knyts till genom de säkerheter som ställs var och 

en är beloppsbegränsade medan tillståndshavarnas finansieringsansvar är obegränsat. 

9.2 Skälen för förslagen 

9.2.1 Breddning av kompletteringsbeloppet 
I avsnitt 9.1 beskrivs både finansieringsbeloppets och kompletteringsloppets innebörd. Av 

de resonemangen följer utgångspunkter för hur storleken på dessa belopp sedan ska 

beräknas. Ett viktigt förtydligande är dock att de löpande beräkningarna var och en tas 

fram på en statisk grund utifrån de vid den aktuella tidpunkten gällande förväntningarna 

om den framtida utvecklingen. Att dessa beräkningar upprättas utifrån nya förväntningar 

som gäller vid ett senare tillfälle beaktas inte, eftersom detta inte har någon påverkan på 

utfallen i själva kärnavfallsprojektet, vilket är det beräkningarna ämnar uppskatta. Det är 

bara de bedömda utfallen för kostnaderna, elproduktionen och fondens avkastning som 

påverkar såväl tillståndshavarnas förväntade finansieringsansvar som de risker som 

tillståndshavarna står (inte det faktum att beräkningarna upprepas). 

Gällande finansieringsbeloppets storlek för respektive reaktor så är det helt enkelt en 

direkt följd av hur stort tillståndshavarens förväntade återstående betalningsansvar 

beräknas vara med hänsyn till det aktuella värdet av dennes andel av kärnavfallsfonden 

under antagandet att det inte produceras någon ytterligare kärnkraftsel och därmed inte 

heller betalas några ytterligare avgifter. 
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För kompletteringsbeloppet så följer utifrån dess innebörd en beräkningsutgångspunkt för 

att bestämma beloppets storlek i form av en uppskattning av de risker som följer med 

tillståndshavarnas finansieringsansvar för kärnavfallsprojektets hela uppskattade 

genomförandetid. 

I denna beräkning finns med beaktande av dagens regelverk en tydlig brist i och med att 

vissa av de risker som ofrånkomligen följer med tillståndshavarnas finansieringsansvar, 

och som sedermera finansiellt starkare tillgångar formellt ska knytas till, helt enkelt 

förbises. I dagsläget beaktas enbart kostnadsosäkerheter i samband med beräkningen av 

kompletteringsbeloppet trots att tillståndshavarna exempelvis även står risken att 

kärnavfallsfondens avkastning blir sämre än förväntat. 

Detta är en inte oväsentlig brist i dagens regelverk. Som redan beskrivits är syftet med 

kompletteringsbeloppet att på förhand knyta de finansiellt starkare ägarbolagen till de 

risker tillståndshavarna står för att på så vis säkerställa ett andrahandsansvar för den 

rullningsmekanism som finansieringssystemet bygger kring. Utan att då ha en klar och 

samlad bild av samtliga dessa risker blir det i praktiken omöjligt för staten att kunna göra 

en väl underbyggd bedömning av hur stor del av tillståndshavarnas ansvar för rullningen 

som ska lyftas över på de finansiellt starkare ägarbolagen för att begränsa statens risk i 

tillräcklig mån. 

För att fortsättningsvis säkerställa att staten har de rätta förutsättningarna i samband med 

dessa bedömningar, och sedermera beslut, så är det nödvändigt att kompletteringsbeloppet 

breddas så att det utöver kostnadsosäkerheter även innefattar osäkerheter kring framtida 

avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning. Om inte detta rättas till så kommer staten 

även i fortsättningen behöva ta beslut i denna fråga på ofullständiga beslutsunderlag.  

Rent praktiskt kan en sådan beräkning av kompletteringsbeloppet till exempel ske med 

hjälp av en ALM-modell (Asset and Liability Management). SSM har påbörjat en 

utveckling av en sådan modell. För en beskrivning, se Göran Schubert (2013) ”ALM-

analys av finansieringssystemet”.  

Kompletteringsbeloppet tar sikte på att begränsa statens sistahandsansvar i 

finansieringssystemet. Storleken på kompletteringsbeloppet bör därför fastställas med 

statens riskaversion som grund. Det är dock viktigt att inse att kompletteringsbeloppets 

storlek bara är en av flera variabler som påverkar statens risk. Den sannolikt viktigaste 

riskbegränsande faktorn är möjligheten att justera avgiftens och säkerheternas storlek med 

jämna mellanrum (rullningsmekanismen). För att göra en bedömning av statens risk måste 

man därför analysera sannolikheten för att rullningsmekanismen fortsätter att fungera men 

också göra en bedömning av ägarbolagens förmåga att betala vid det tillfälle säkerheterna 

ska realiseras. 

I avsnitt 12 görs vissa uppskattningar av kompletteringsbeloppets storlek under vissa 

antaganden. Dessa beräkningar utgår ifrån en konfidensgrad på 95 procent. Denna 

konfidensnivå betyder att kompletteringsbeloppets storlek (i en statisk beräkning där 

hänsyn inte tas till rullningsmekanismen) har fastställts så att beloppet, om det betalas in, 

skulle täcka tillståndshavarens åtaganden med 95 procents sannolikhet. Här finns 

möjlighet för regeringen att utifrån statens riskaversion och övriga riskbegränsande 

åtgärder välja en annan nivå. Det är emellertid viktigt att inse att det, som ovan nämnts, är 

flera variabler som påverkar statens risk – procentsiffran går således inte att tolka som en 

sannolikhet för att staten ska behöva träda in.  

Då kompletteringsbeloppet är en viktig variabel för att begränsa statens risktagande bör 

storleken på beloppet beräknas av staten och inte som nu av kärnkraftsindustrin. 
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Finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet bör nuvärdesberäknas med en 

diskonteringsränta som är baserad på fondens förväntade avkastning. 

9.2.2 Påkallande av säkerheterna 
I föregående avsnitt klargörs att säkerheternas primära roll är att knyta en långsiktig 

finansiell styrka till tillståndshavarnas betalningsansvar genom att löpande kunna 

upprätthålla den rullningsmekanism som finansieringssystemet bygger på. Med hänsyn till 

de borgensåtaganden som ägarbolagen utfärdar som säkerheter kan det i utgångspunkten 

antas att deras andrahandsansvar vid behov fullgörs genom att de betalar 

kärnavfallsavgifter i tillståndshavarnas ställe. Utan att ställda säkerheter nödvändigtvis 

påkallas. Hur ägarbolagen vid behov väljer att betala i tillståndshavarens ställe är inte det 

väsentliga. Det som är viktigt är att formellt knyta upp en finansiellt starkare ägares både 

vilja och förmåga att vid behov stå för ett långsiktigt sekundärt betalningsansvar. 

Men om tillståndshavarna, med eller utan ägarbolagens hjälp, trots allt ändå inte fullgör 

sina skyldigheter att vart eftersom både betala de avgifter som behövs och erbjuda nya 

justerade säkerheter så har därmed rullningsmekanismen upphört. För att i ett sådant 

sannolikt kritiskt läge ha rätten att kräva den erforderliga finansieringen för 

omhändertagandet av kärnavfallet är det nödvändigt att staten påkallar ställda säkerheter 

med hänsyn till både det förväntade och oplanerade finansieringsbehov som beräknas 

kvarstå. Det eftersom det i en sådan situation endast är skattebetalarna kvar som en sista 

möjlig finansieringskälla för de därefter framtida behov som tidigare ställda säkerheter 

eventuellt inte täcker. 

I förarbetena till finansieringslagen anges särskilt att säkerheterna inte får tas i anspråk 

förrän avgiftsmedlen för en viss tillståndshavare har förbrukats, vilket också är i 

överensstämmelse med lagrådets yttrande över lagförslaget
56

. SSM har i en rättsutredning 

formulerat gällande rätt på följande sätt:  

”Säkerheter får inte användas förrän avgiftsmedlen för en viss 

tillståndshavare har förbrukats helt, dvs. tillståndshavarens andel av fonden 

är slut, samtidigt som tillståndshavaren inte tillskjuter de medel som 

behövs”
57

. 

Gällande formulering i finansieringsförordningen kan dock tolkas som att den öppnar för 

en möjlighet att använda säkerheterna på ett annorlunda sätt
58

. Enligt förordningen ska 

SSM anmäla till regeringen att ställda säkerheter bör tas i anspråk, om  

 

1. Det kan antas att fonderade medel inte räcker för att täcka de kostnader enligt 4 § 

finansieringslagen som omfattas av säkerheterna, och 

2. den avgiftsskyldige tillståndshavaren inte vidtar de åtgärder eller tillskjuter de 

medel som behövs. 

 

Formuleringen under punkten 1 antyder att det skulle räcka med ett antagande från 

myndighetens sida om att fonderade medel inte skulle räcka till samt att den 

avgiftsskyldige tillståndshavaren inte skjuter till de medel som antas fattas för att täcka 

kostnaderna för att ta omhand restprodukterna. Att det således finns ett tolkningsutrymme 

                                                      

 
56

 Se prop. 2005/06:183, s. 31. 
57

 Se PM ”Möjligheten att använda säkerheter” (SSM2011-153-26). 
58

 Jfr 27 § finansieringsförordningen. 
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för att hävda en diskrepans mellan lag och förordning skapar bl.a. en ogynnsam oklarhet 

när säkerhetsbeloppens storlek ska bestämmas – inte minst gällande diskontering av 

framtida betalningsströmmar. Denna oklarhet ger upphov till reella problem i och med att 

det uppstår en risk att säkerhetsbeloppen under- eller överskattas grovt om inte de 

beräkningstekniska antagandena går hand i hand med motsvarande juridiska antaganden. 

Om staten vid behov inte har rätt att ta säkerheterna i anspråk förrän de befintliga 

fondmedlen är förbrukade ger det också upphov till en högre kreditrisk för staten på de 

ägarbolag som står bakom de borgensförbindelser som utfärdas. Det beror på att staten i så 

fall inte kan göra sin fordran gällande förrän i värsta fall flera decennier efter att det 

konstaterats att tillståndshavarna inte fullgjort sina skyldigheter. 

Nedan görs en illustration av hur säkerheterna föreslås kunna påkallas. Av analysen 

framgår också principerna för hur de olika säkerhetsbeloppen ska beräknas. Den 

grundläggande utgångspunkten för analysen är att om inga kärnavfallsavgifter betalas in 

så kan det inte heller ske någon produktion. I illustrationen används följande begrepp: 

FT = Fondtillgång, marknadsvärdet av en tillståndshavares andel av 

kärnavfallsfonden. 

AT = Avgiftstillgång, nuvärdet av ännu inte inbetalda kärnavfallsavgifter. 

SU = Skuld för uppkommet avfall, nuvärdet av de kassaflöden som följer av 

tillståndshavarnas skyldigheter i det fall produktionen upphör. 

ST = Skuld för tillkommande avfall i de fall produktionen fortgår enligt den 

driftstid som regleras i finansieringsförordningen. 

S f FB = Säkerhet för finansieringsbelopp. 

S f KB = Säkerhet för kompletteringsbelopp. 

 

I figur 3, bild 1 framgår utgångsläget för finansieringssystemet. I detta fall har avgifter, 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp beräknats och säkerheter har ställts. I 

figuren illustreras vad som sker om avgiftsinbetalningarna upphör. I detta läge blir värdet 

av avgiftstillgången 0, se bild 2. Om tillståndshavarna inte tillskjuter de medel som behövs 

eller vidtar andra åtgärder påkallas finansieringsbeloppet, bild 3. Detta, tillsammans med 

fondförmögenheten gör att fondtillgången ökar och blir lika stor som den del av skulden 

som är förknippad med redan uppkomna restprodukter, bild 4. Av dessa enkla 

illustrationer följer att finansieringsbeloppet ska beräknas som skillnaden mellan den 

skuld som följer av redan uppkommet avfall och fondtillgången. 
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Figur 3: Avgiftsinbetalningar upphör, finansieringsbeloppet påkallas. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

I figur 4 illustreras påkallande av kompletteringsbeloppet. Utgångsläget är att 

finansieringsbeloppet tillförts fonden och att avgiftstillgången därmed blivit lika stor som 

väntevärdet av den del av skulden som hänför sig till redan uppkommet avfall, se bild 4. 

Grundförutsättningarna i detta fall är att det finns stora osäkerheter om en 

tillståndshavares betalningsförmåga, varför en ny kostnadsberäkning begärs skyndsamt. 

Utifrån denna görs en bedömning om skuldens storlek. Om den förväntade skulden ökat 

finns det behov av en avgiftstillgång och ett nytt finansieringsbelopp samt ett nytt 

kompletteringsbelopp. Om den avgiftsskyldige betalar avgifterna och ställer nya 

säkerheter återupptas rullningen. Om detta inte sker, eller om en ny beräkning av 

kompletteringsbeloppet visar att den ställda säkerheten är för låg och ingen ny säkerhet för 
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kompletteringsbelopp ställs påkallas säkerheten för kompletteringsbelopp och tillförs 

fonden, se bild 5. Fondtillgången har nu ökat och är större än skulden i systemet, se bild 6. 

Figur 4: Påkallande av kompletteringsbeloppet. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kompletteringsbeloppet bör breddas så att ogynnsamma utfall såväl på tillgångs- som 

åtagandesidan i finansieringssystemet ingår i det beräknade beloppet. Detta bör framgå av 

finansieringslagen. Kompletteringsbeloppet tar sikte på statens residualrisk i 

finansieringssystemet därför bör storleken på beloppet beräknas av staten och inte som nu 

av kärnkraftsindustrin. 
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10. Tillsyn 
 

Myndigheternas förslag: 

Myndigheterna föreslår att det i finansieringslagen införs tydligare bestämmelser om 

tillsynen över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagen, tillsynsmyndighetens bemyndigande att vidta åtgärder samt bestämmelser som 

ålägger tillståndshavaren att lämna de uppgifter som behövs för att tillsynsmyndigheten 

ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Finansieringslagen kompletteras med straffbestämmelser som närmare anger för vilka 

gärningar som straff kan dömas ut. 

 

10.1 Bakgrund 
En grundläggande princip är att den som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet 

är skyldig att svara för samtliga kostnader som hanteringen och slutförvaringen av 

verksamhetens restprodukter för med sig. Det primära ansvaret för att skyldigheterna 

fullgörs vilar således på den som innehar tillståndet för verksamheten i fråga. 

Tillsynsmyndighetens uppgift är att försäkra sig om att den som enligt lag bär ansvaret, 

alltså tillståndshavaren, uppfyller de krav som följer av finansieringslagen, 

finansieringsförordningen och andra bindande föreskrifter. Den offentliga tillsynen är 

viktig för att säkerställa finansieringen av de skyldigheter som tillståndshavarna har enligt 

kärntekniklagen. För att tillsynen ska bli effektiv och rättssäker behöver lag och 

förordning vara tydlig och enhetlig. 

Allmänt kan nämnas att tillsyn över hur statliga myndigheter efterlever lagar och andra 

författningar utövas av Justitiekanslern, JK, medan Riksrevisionen utövar en oberoende 

revision av statliga myndigheter som omfattar både effektivitetsrevision och revision av 

redovisning. 

10.2 Skälen till förslag 
Den nära kopplingen mellan kärntekniklagen och finansieringslagen bör återspeglas i den 

lagreglering som styr tillsynsmyndigheternas tillsyn. Den nuvarande regleringen ger, 

enligt myndigheternas bedömning, inte den tydlighet som behövs i tillsynen enligt 

finansieringslagen.  

10.2.1 Tillsynsansvaret 
På finansieringslagens område är det SSM och i vissa avseenden Riksgälden som utövar 

tillsyn. Tillsynen avser främst granskning av de kostnadsberäkningar och andra uppgifter 

som tillståndshavarna lämnar enligt lagen, granskning av ansökningar om utbetalning av 

fondmedel samt revidering av hur utbetalade fondmedel har använts. Även kommuner och 

ideella föreningar som utövar verksamhet med stöd av fondmedel från kärnavfallsfonden 

omfattas av tillsynen. 

Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse 

av dem som är föremål för granskningen. Ingripanden vid tillsyn har inte enbart ett 

bestraffande syfte. De ska även ha en framåtsyftande funktion och syfta till att regler följs 

i framtiden. Samtidigt är det viktigt att tillsynsmyndigheterna kan ingripa mot regel-

överträdelser där överträdelsen inte går att göra ogjord. 



 Sida 67 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

Att ha möjlighet att hämta in uppgifter från dem som erhållit fondmedel ur kärnavfalls-

fonden är ett viktigt redskap i tillsynsverksamheten. Tillsynsmyndigheten bör ha rätt att få 

del av de kostnadsberäkningar eller andra uppgifter som behövs för att fullgöra sina upp-

gifter i tillsynen. De inhämtade uppgifterna ingår i underlaget för tillsynsmyndighetens 

granskning, revidering och beslut. Möjligheten att kräva in uppgifter är således av stor 

betydelse för tillsynens genomförande. 

Tillsynsmyndigheten bör ha en möjlighet att besluta om förelägganden i enskilda fall. Ett 

föreläggande bör kunna förenas med vite. 

10.2.2 Straffsanktioner 
Straffbestämmelserna enligt finansieringslagen är allmänt hållna och inte särskilt tydliga. 

Myndigheternas bedömning är att bestämmelserna behöver kompletteras så att det framgår 

vilka överträdelser som kan föranleda straff. Om en misstanke om en straffbar över-

trädelse inom det egna tillsynsområdet föreligger bör tillsynsmyndigheten vara skyldig att 

göra en anmälan till åtal.  

I vissa fall kan det finnas situationer då tillsynsmyndigheten inte behöver vidta någon 

åtgärd i samband med en konstaterad brist. Det kan gälla situationer då det är mer lämpligt 

att låta bli att ingripa, t.ex. då överträdelsen är ringa eller då den som berörs av tillsynen 

har vidtagit rättelse. Rättelse bör dock inte utgöra en godtagbar grund för eftergift i all-

varliga fall. 

Eftersom det straffbara området kan omfatta helt obetydliga företeelser bör det i sank-

tionsbestämmelserna finnas en ventil för att undvika att rena bagateller kriminaliseras. En 

gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse 

som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. 

10.2.3 Sanktionsavgifter 
Representanter för kärnkraftindustrin har under utredningsarbetet gett uttryck för att 

sanktionsavgifter skulle kunna vara ett lämpligt alternativ till straffsanktioner. 

Det är antingen tillsynsmyndigheten eller en domstol som beslutar om en sanktionsavgift. 

Ansvaret är vanligen strikt, dvs. skyldigheten att betala avgiften uppkommer direkt när ett 

regelbrott konstateras. Avgiften tillfaller vanligen staten och beloppens storlek kan variera 

kraftigt. Avgiften kan användas vid sidan av eller i stället för skadestånd, böter eller för-

verkande. 

Det viktigaste skälet för att införa sanktionsavgifter har varit att dessa har förmodats föra 

med sig en effektivisering eftersom de anses erbjuda en snabb, enkel och billig lösning på 

de problem som beivrandet av brott utgör. Ofta har de utformats för sådana överträdelser 

som avser i förväg fastlagda ordnings- och säkerhetsföreskrifter och avsedda att vara lätta 

att kontrollera. 

Ett exempel på en sådan typ av sanktion, vilken åläggs direkt av tillsynsmyndigheten, är 

miljösanktionsavgiften. En annan lösning har valts i fråga om sanktionsavgift enligt 

arbetsmiljölagen. Här åläggs avgiften av domstol, länsrätten, efter ansökan av tillsyns-

myndigheten. Det vanligaste torde dock numera vara, när sanktionsavgift införs som ny 

sanktion inom ett område, att det blir tillsynsmyndigheten som beslutar. 

Sanktionsavgifter anses inte ingå i det straffrättsliga systemet och det finns därför i princip 

inga krav på att avgiften ska utformas i enlighet med de allmänna principer som gäller för 

straffrätten. Beslut om sanktionsavgifter vid tillsyn måste dock kunna överklagas. 
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Av 3 kap. 1 § första stycket 6 utsökningsbalken (1981:774) följer att en förvaltnings-

myndighets beslut får verkställas om det finns en särskild föreskrift om detta. Ett beslut 

om sanktionsavgift som beslutas av en tillsynsmyndighet bör utgöra en exekutionstitel 

som kan verkställas utan ett domstolsförfarande. För detta behövs en reglering som anger 

att en sanktionsavgift får verkställas om den är obetald och förfallen till betalning. Detta 

kräver i sin tur en reglering om när betalning ska ske och till vem. Slutligen bör det i dessa 

fall finnas en reglering av indrivningen av en förfallen sanktionsavgift. 

För att ett system med sanktionsavgift ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt bör 

bestämmelser om hur sanktionsavgiften ska betalas ingå i lagen. Det har dock inte varit 

möjligt att inom ramen för detta regeringsuppdrag utarbeta ett förslag till sanktionsavgifter 

inom finansieringslagens område. 

10.2.4 Förslag 
Myndigheterna föreslår att det i lagen införs tydligare bestämmelser om tillsynen av lagen 

och de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen samt bestämmelser 

om tillsynsmyndighetens bemyndigande att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte 

följs. Vidare föreslås bestämmelser införas som tydligare ålägger tillståndshavaren att 

lämna de planer, prognoser, beräkningar eller andra uppgifter som tillsynsmyndigheten 

behöver för att fullgöra sina uppgifter.  

Vidare föreslår myndigheterna att finansieringslagen kompletteras med 

straffbestämmelser för vilka kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader i fall 

där det varit fråga om uppsåt eller grov oaktsamhet. De föreslagna sanktionerna har 

anpassats till vad som är vanligt förekommande inom den allmänna straffrätten. 
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11. Övriga förändringar i finansieringslagen och 
finansieringsförordningen  
 

Myndigheternas förslag: 

Myndigheterna föreslår att bestämmelserna i 13 och 14 §§ i finansieringslagen om att 

fastställa statens risk och om skyldigheter att riskavgift tas bort. Av det följer att även 28 § 

i finansieringsförordningen tas bort och 29 § ges ett annat innehåll, se nedan. 

Myndigheterna föreslår att Riksgäldens uppgift att pröva säkerheterna för sådana 

avgiftsskyldiga tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare tas bort. I stället föreslås att 

regeringen, både för reaktorinnehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare, prövar 

vad som är godtagbara säkerheter. Riksgäldens uppgift föreslås vara att 

analyseraföreslagna säkerheters värdebeständighet inför regeringens prövning, löpande 

bevaka värdebeständigheten i utestående säkerheter och bevaka att de villkor som 

säkerheterna kan ha försetts med följs, se de föreslagna 26 och 26 a §§ 

finansieringsförordningen. 

Även statens kostnader för tillsyn av kärntekniska anläggningar som är i drift ska 

finansieras av medel från kärnavfallsfonden. Se 4 § 6 finansieringslagen. 

Kommunernas kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt eventuell över-

vakning och kontroll av slutförvar finansieras med medel från kärnavfallsfonden, se 4 § 7 

finansieringslagen. 

Barsebäck definieras som en tillståndshavare som har tillstånd att inneha eller driva en 

kärnkraftsreaktor som permanent har ställts av. Idag definieras Barsebäck som en övrig 

avgiftsskyldig tillståndshavare, se 3 § finansieringslagen. 

Tidpunkten för kärnkraftsindustrins inlämnande av kostnadsberäkning till SSM ändras 

från den 7 januari vart tredje år till senast under september månad vart tredje år, 

motsvarande den tidpunkt som kärnkraftsindustrins program för forskning, utveckling och 

demonstration (FUD) lämnas till myndigheten, se 3 § finansieringsförordningen. 

Reaktorinnehavare och övriga avgiftspliktiga tillståndshavare ska senast den 30 oktober 

varje år upprätta och till SSM lämna in en utbetalningsplan för de kostnader som förväntas 

uppkomma under nästkommande kalenderår, se 29 § och 30 § tredje stycket 

finansieringsförordningen. 

Det införs en möjlighet att godkänna användning av avgiftsmedel som inte har ingått i 

kostnadsberäkning, se 30 § andra stycket finansieringsförordningen. 

Det införs en möjlighet att kräva återbetalning av felaktigt använda fondmedel, se 17 c § 

finansieringslagen och 47 a § finansieringsförordningen.  

Det införs en fördelning för sådana merkostnader enligt finansieringslagen som inte kan 

hänföras till viss avgiftsskyldig tillståndshavare, se 35 § finansieringsförordningen. 

Regleringen om att kommunerna ska lämna en redovisning till länsstyrelsen om hur 

fondmedel har använts tas bort, se 44 § finansieringsförordningen. 

 

 

I förslag till ändring i finansieringslagen och finansieringsförordningen finns ytterligare 

förslag till förändringar som inte tidigare har berörts i rapporten. Förslagen har tagits fram 

dels utifrån ärenden som myndigheterna har lyft till regeringen på grund av otydligheter i 
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gällande regelverk, dels utifrån en allmän översyn av gällande regelverk där behov om 

förtydligande har ansetts föreligga, dels utifrån förslag som har lämnats i samband med 

utredningsarbetet. Därutöver föreslås ändringar som underlättar myndigheternas 

tillsynsarbete. 

11.1 Statens ekonomiska risk och riskavgifter 
I avsnitt 4.4 redovisas närmare för bestämmelserna för hur den ekonomiska risk, som 

staten bär för de kostnader som skall täckas av kärnavfallsavgifter, fastställs och om 

skyldigheten för en reaktorinnehavare att betala en riskavgift. 

Riksgälden ska vart tredje år fastställa den ekonomiska risk som staten bär för de 

kostnader som skall täckas av kärnavfallsavgifter, eller närmare bestämt statens kreditrisk 

avseende de säkerheter som reaktorinnehavarna har ställt. Om en ekonomisk risk har 

fastställts med avseende på en viss verksamhet, får Riksgälden under vissa förutsättningar 

besluta att den berörda reaktorinnehavaren ska betala en riskavgift motsvarande statens 

förväntade kostnad för kreditrisken. Riskavgiften ska betalas till Riksgälden. Det har 

hittills inte funnits skäl att fatta beslut om riskavgift. 

I en skrivelse till miljödepartementet den 30 april 2010 (dnr 2010/563) har Riksgälden 

pekat på orimligheten i att fastställa statens ekonomiska risk med enbart hänsyn till 

kreditrisken i ställda säkerheter. 

Ett bättre alternativ är istället att löpande genomföra en kvalitativ analys av statens 

samlade risk i finansieringssystemet, inte minst i ljuset av den helhetssyn som befästs. Det 

kan exempelvis göras med beskrivningar av de faktorer som har stor påverkan på statens 

risk, samt att analysera olika scenarion och dess konsekvenser. En stor fördel med en 

sådan analys är att den just fokuserar på att ta upp de risker som är viktigast för staten att 

bevaka. Det ger också möjligheter att lättare ta ställning till eventuella förändringar som 

över tiden kan behöva göras i finansieringssystemet. Däremot anser myndigheterna att det 

inte heller utifrån en bred syn på statens risk bör tas ut någon riskavgift. För de fall det 

bedöms vara nödvändigt att minska statens risk görs det bättre genom att aktivt hantera 

statens risk istället för att bibehålla en oacceptabelt hög risknivå och sedan avgiftsbelägga 

den. Exempelvis genom att besluta om större och/eller starkare säkerheter, inklusive 

möjligheten att kräva tilläggssäkerheter. 

Myndigheterna föreslår mot ovannämnd bakgrund att bestämmelserna i 13 och 14 §§ 

finansieringslagen om att fastställa statens risk och om skyldigheten att betala riskavgift 

slopas. Av det följer att även 28 § i finansieringsförordningen tas bort och i 29 § ges ett 

annat innehåll. 

11.2 Statens kostnader för tillsyn av anläggningar i drift 
Olika anläggningar och åtgärder för hantering av restprodukter som t.ex. Clab, 

centrallagret för använt kärnbränsle, bör inkluderas i sådan verksamhet som omfattas av 

statens kostnader för tillsyn enligt finansieringslagen, dvs. med finansiering från 

kärnavfallsfonden. Idag regleras finansieringen av denna tillsyn genom förordningen 

(2008:463) om vissa avgifter till SSM. Genom den föreslagna förändringen kommer 

myndighetens administrativa hantering att underlättas då finansieringen av tillsynen 

hanteras lika inom myndigheten. 
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11.3 Kommunernas kostnader för prövning 
Oskarshamns och Östhammars kommuner har i en skrivelse

59
 föreslagit dels att 4 § 7 

finansieringslagen ändras så att även kommunernas kostnader för prövning av frågor om 

slutförvaring kan ersättas ur kärnavfallsfonden.  

Kommunerna anger att:  

”… den fortsatta prövningen förutsätter ett aktivt deltagande av bägge 

kommunerna med anledning av de beslut som ska fattas i respektive 

kommunfullmäktige om inkapslingsanläggning och slutförvar med 

anledning av tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken. – – – Arbetet 

kommer sannolikt att fortgå över en lång tid framåt också och kommunerna 

anser att det ska ersättas därefter”. 

I likhet med kommunerna anser SSM att deras medverkan i tillåtlighetsprövningen är 

viktig och påkallar en stor arbetsinsats, särskilt mot bakgrund av den kommunala 

vetorätten. Det framstår som ologiskt att denna del av den samhälleliga prövningen inte 

ska ersättas av kärnkraftsindustrin i samma omfattning som den prövning som ligger på 

staten. Det kan heller inte uteslutas att kommunerna framdeles kommer att få vissa 

övervaknings- och kontrolluppgifter, varför även sådana bör ingå i det ersättningsbara 

området. Därför föreslås att 4 § 7 finansieringslagen ändras i enlighet med kommunernas 

önskemål, dock utan att något undantag görs för övervakning och kontroll, samt att 

finansieringsförordningen ändras så att även användningen av dessa medel ska granskas 

av SSM. 

11.4 Permanent avställd reaktor 
Barsebäck föreslås definieras som en permanent avstängd reaktor. 

Idag definieras Barsbäck som en övrig avgiftsskyldig tillståndshavare. I prop. 2005/06:183 

s. 29 anges att verksamhet för den som har tillstånd till annan kärnteknisk verksamhet än 

en kärnkraftsreaktor (övrig avgiftsskyldig tillståndshavare) inte är av samma omfattning 

eller genererar den stora mängd avfall som kärnkraftsföretagen gör. Statens risk är i dessa 

fall betydligt mindre. Att ställa säkerhet motsvarande kompletteringsbeloppet är därför 

inte motiverat för dessa verksamheter. 

Mot bakgrund av vad som anges i propositionen bedöms det finnas ett behov av att 

definiera om Barsebäck till att motsvara en permanent avstängd reaktor. Barsebäck har ett 

finansiellt ansvar som sträcker sig långt fram i tiden efter det att anläggningen har 

avvecklats och rivits. Enligt den senaste kostnadsberäkningen (Plan 2010) belastas 

Barsebäck med kostnader fram till 2063. Bedömningen är att statens risk är betydligt 

större än för en övrig avgiftsskyldig tillståndshavare, varför det finns behov av att säkerhet 

ställs motsvarande kompletteringsbeloppet. 

11.5 Tidpunkt för inlämnande av kostnadsberäkning 
Tidpunkten för kärnkraftsindustrins inlämnande av kostnadsberäkning till SSM ändras 

från den 7 januari vart tredje år till senast under september månad vart tredje år, 

motsvarande den tidpunkt som kärnkraftsindustrins FUD-program ska lämnas till 
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 Synpunkter på arbetet med översyn av finansieringssystem som framkommit i samrådsprocess med externa 

aktörer. (2013). 
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myndigheten. Bakgrunden är behov av förlängd tid för tillsynsmyndigheterna att bereda 

ärendet. 

11.6 Årlig utbetalningsplan 
Reaktorinnehavare och övriga avgiftspliktiga tillståndshavare ska senast den 30 oktober 

varje år upprätta och till SSM lämna in en utbetalningsplan för de kostnader som förväntas 

uppkomma under nästkommande kalenderår. SSM granskar idag utbetalningsplanen mot 

den senaste inlämnade kostnadsberäkningen och fastställer också utbetalningsplanen. 

Vidare föreslås att det regleras när de kvartalsvisa ansökningarna om utbetalning ska ha 

inkommit till SSM.  

11.7 Godkänna användning av avgiftsmedel som inte har ingått i 
kostnadsberäkning 
SSM bör, om det föreligger särskilda skäl, ges möjlighet att godkänna att avgiftsmedel 

används även för verksamhet som inte ingått i den senast inlämnade kostnadsberäkningen. 

Vid ändrade förutsättningar i verksamheten eller i projekt ska en tillståndshavare erhålla 

fondmedel från kärnavfallsfonden om bedömningen är att detta har en stor påverkan på 

verksamhetens eller projektets utveckling. För att myndigheten ska kunna ta ställning till 

en fondutbetalning som avviker från vad som har redovisats i kostnadsberäkningen krävs 

att tillståndshavaren lämnar in en redovisning och en konsekvensbeskrivning av 

förändringarna till tillsynsmyndigheten. 

11. 8 Återbetalning av felaktigt använda fondmedel 
I samband med revision av hur den ideella föreningen Miljörörelsens kärnavfalls-

sekretariat (Milkas) använt fondmedel som erhållits som stöd enligt 4 § 9 finansierings-

lagen och 32 och 33 §§ finansieringsförordningen, gjorde SSM bedömningen att delar av 

fondmedlen som erhållits 2009 och 2010 inte använts för sådana ändamål som det var 

avsett för. SSM beslutade därför att Milkas skulle återbetala dessa fondmedel till 

kärnavfallsfonden. Beslutet överklagades till regeringen av Milkas. 

Regeringen konstaterar i sitt beslut att det är viktigt att fondmedel används i enlighet med 

vad som är tillåtet i finansieringsförordningen, men tar inte ställning i sak till SSM:s 

bedömning. I stället upphäver regeringen SSM:s beslut med följande motivering: 

”Det finns dock inte någon bestämmelse i förordningen om finansiella 

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet om 

skyldighet för ideella föreningar att återbetala medel som har använts 

felaktigt. Det finns endast krav på att utbetalade avgiftsmedel som inte har 

använts ska återbetalas eller avräknas mot kommande utbetalningar.” 

Regeringen konstaterar vidare i sitt beslut att: 

”… detta är en brist och Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare fått ett 

uppdrag att se över det nu gällande regelverket om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet som ska 

redovisas i maj 2013.” 

Mot denna bakgrund föreslås att det i finansieringslagstiftningen förs in en möjlighet för 

SSM att kräva återbetalning även av felaktigt använda fondmedel. Bestämmelsen blir en 

utvidgning av den existerande möjligheten att återkräva fondmedel som inte använts alls 
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och bör föras in i en ny paragraf (17 c §) i finansieringslagen med ett bemyndigande för 

SSM i finansieringsförordningen (47 a §). 

11.9 Fördelning av merkostnader 
En regel om fördelning av kostnader som inte direkt kan hänföras till en viss 

avgiftsskyldig tillståndshavare föreslås i förordningen. Det gäller kostnader som avses i 4 

§ 4–9 såsom statens kostnader för viss forsknings- och utvecklingsverksamhet, 

förvaltningen av Kärnavfallsfonden, prövning av ansökningar enligt finansieringslagen, 

tillsyn och kontroll m.m., tillståndshavarnas, statens och kommunernas 

informationsinsatser samt bidrag till ideella föreningar. Förslaget är att kostnaderna 

fördelas mellan varje reaktorinnehavares och varje övrig avgiftsskyldig tillståndshavares 

andel av kärnavfallsfondens medel enligt storleksfördelningen mellan andelarna vid 

senaste kalenderårsskiftet. 

11.10 Kommunernas redovisning av fondmedel 
Kommunerna får ersättning för prövning av frågor om slutförvaring. Den prövning som 

kommunfullmäktige ska göra som en följd av att frågor om slutförvaring i detta 

sammanhang är underkastade den s.k. kommunala vetorätten enligt 17 kap. 6 § 

miljöbalken. 

Det är således frågan om kommunala uppgifter där fullmäktige ska fatta beslut och som 

länsstyrelserna, mot denna bakgrund, rimligtvis inte kan eller bör ha någon uppfattning 

om. Myndigheterna föreslår därför att 44 § finansieringsförordningen ändras så att kravet 

på kommunernas redovisning till länsstyrelsen slopas.  En mer lämplig ordning är, enligt 

myndigheterna, att en kommun som fått fondmedel i stället redovisar användningen av 

fondmedlen direkt till SSM, som har tillsynsansvaret över tillämpningen av lagstiftningen. 
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12. Konsekvenser av förslagen 

12.1 Preliminära beräkningar av kärnavfallsavgifter, 
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp 
I detta avsnitt redovisas en förenklad, och därmed preliminär, konsekvensanalys avseende 

kärnavfallsavgifter, kompletteringsbelopp och finansieringsbelopp som följer av de 

förändringar och förtydliganden som myndigheterna bedömer behöver genomföras i 

finansieringssystemet och som föreslås ovan. Det bör dock understrykas att 

beräkningsresultaten är baserade på en ofullständig modellering av finansieringssystemets 

olika riskfaktorer, och att kompletteringsbeloppet i sin helhet därför underskattas. 

Exempelvis så tas i de presenterade beräkningarna ingen hänsyn till volymrisker. 

Beräkningarna av finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp förutsätter att 

finansieringssystemet är i balans. Avgifterna justeras därför inledningsvis för att uppnå 

detta. I detta sammanhang bör det uppmärksammas att beräkningarna inte utgör en 

prognos eller annan bedömning kring vilka avgiftsnivåer som kan komma att bli aktuella i 

SSM:s nästa avgiftsförslag. 

Det bör noteras att de redovisade beräkningarna bygger på samma grundantaganden som i 

SSM:s senaste avgiftsförslag. I dessa antaganden ligger bland annat en årlig elproduktion 

uppgående till 76 TWh. Som jämförelse kan nämnas att produktionen under 2012 uppgick 

till ca 61 TWh och under 2011 till 58 TWh. Om produktionen inte når den beräknade 

nivån leder det till en underskattning av avgiftstillgången genom att de förväntade 

inbetalda avgifternas storlek underskattas, vilket i sin tur sätter den beräknade balansen  ur 

spel. 

12.1.1 Beräkning av kärnavfallsavgift 
I avsnitt 8 och i bilaga 2 redogörs för de närmare avvägningarna kring beräkning av 

kärnavfallsavgiften. De utgifter som ligger till grund för de beräkningar som redovisas här 

kommer från SKB (referenskostnader och osäkerhetspåslag för att nå medelvärde) och 

från SSM (merkostnader). Till referenskostnaderna (både i 40 och 50 års drift) har en 

justering på 10 procent adderats för de underskattningar som SSM bedömer att SKB gjort, 

på samma sätt som vid myndighetens senaste avgiftsförslag
60

. I fallet med 50 års drift 

finns inga uppgifter om osäkerhetspåslag för att nå medelvärdet och merkostnader. Dessa 

två poster har räknats om med utgångspunkt i hur de totala referenskostnaderna vid 40 

respektive 50 års drift förhåller sig. 

De förändringar som myndigheterna föreslår och som har betydelse för 

kärnavfallsavgiften är dels kopplade till hur en diskonteringsräntekurva som speglar 

kärnavfallsfondens förväntade avkastning ska byggas upp, dels till den driftstid som 

används i beräkningarna. Beträffande diskonteringskurvan har myndigheterna, som 

beskrivits tidigare, övervägt tre olika alternativ: 

1. Diskontering med tjänstepensionskurva. 

                                                      

 
60 Se SSM 2011-153 ” Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-
2014” 
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2. Diskontering med tjänstepensionskurvan för löptider upp till 10 år och en succesiv 

anpassning till en långsiktig terminsränta på 4,45 procent som gäller från 20 års 

löptid. 

3. Som i punkt 2, men med en adderad avkastningspremie på 0,5 procentenheter. 

I beräkningarna beräknas driftstiden för anläggningarna på två olika sätt: 

1. Den nuvarande bestämmelsen som anges i finansieringsförordningen, dvs. 40 års 

drift (eller ytterligare 6 år om en anläggning blir 40 år under avgiftsperioden). 

2. En förlängning av basen för beräkningen på 50 år som föreslås här. 

 

Diagram 5: Olika diskonteringsräntekurvor med marknadsläge per den 31 december 2012. 

 

Källa: Nordea Markets och egna beräkningar. 

En annan viktig fråga är utifrån vilket marknadsläge som analysen görs. I diagram 5 görs 

en jämförelse av avkastningskurvor, beräknade enligt alternativ 2 ovan, per den 31 

december 2010 och per den 31 december 2012. Förändringarna av marknadsräntorna får 

stor effekt på avkastningskurvans utseende. En beräkning som tar sikte på de senaste 

(senaste årsskiftet) marknadsnoteringarna innehåller alltså effekter av förändrade 

marknadsräntor och av de föreslagna regelförändringarna. Mot den bakgrunden redovisas 

även beräkningar som baseras på det marknadsränteläge som gällde vid SSM:s förra 

avgiftsförslag (31 december 2010). I detta fall kan effekterna av regelförändringarna 

isoleras och jämföras med SSM:s förslag på kärnavfallsavgift. 
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Diagram 6: Illustration av förändringar i marknadsräntor. 
 

 

Källa: Nordea Markets och egna beräkningar. 

 
Tabell 4: Indikativa genomsnittliga avgiftsnivåer med olika diskonteringsräntekurvor och driftstid i öre/kWh 
 

Marknadsläge 2010-12-31* 40 (+6) års drift 50 års drift 

1 Tjänstepensionskurva 3,0 2,3 

2 Diskonteringsräntekurva, 10-20, långsiktig terminsränta 4,45% 3,3 2,5 

3 Som i punkt 2 + 0,50% avkastningspremie för aktier 2,4 1,9 

    

Marknadsläge 2012-12-31  40 (+6) års drift 50 års drift 

1 Tjänstepensionskurva 5,9 4,1 

2 Diskonteringsräntekurva, 10-20, långsiktig terminsränta 4,45% 4,4 3,0 

3 Som i punkt 2 + 0,50% avkastningspremie för aktier 3,3 2,3 

    

*) SSM:s beräkningar av kärnavfallsavgift byggde på antagandet att detta marknadsläge även gällde 2011-12-31 
Källa: Egna beräkningar. 

Av tabell 4 framgår effekterna av de föreslagna förändringarna. Den metod som låg till 

grund för SSM:s avgiftsförslag avseende perioden 2012 - 2014 är tjänstepensionskurva 

och 40 års drift, dvs. en genomsnittlig avgiftsnivå på 3 öre/kWh. Regeringen beslutade att 

fastställa nu gällande avgiftsnivå på i genomsnitt 2,2 öre/kWh. 

I nästa steg förändras den långsiktiga delen av avkastningskurvan med en succesiv 

anpassning till en långsiktigt kort terminsränta på 4,45 procent (se avsnitt 6). Detta hade 

vid marknadsläget per den 31 december 2010 inte gett någon större effekt på 

avgiftsnivåerna.  

Om fondens placeringsreglemente breddas (som myndigheterna föreslår) och det 

därigenom kan läggas en avkastningspremie på 0,5 procent på diskonteringskurvan gör 

detta att avgiften faller till 2,4 öre/kWh för att nå balans. Alla dessa alternativ kan också 

jämföras med vilken effekt en förlängd antagen driftstid skulle ge. I fallet med ett breddat 
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placeringsreglemente skulle avgiften vid marknadsränteläget per den 31 december 2010 

minska till 1,9 öre/kWh för att nå balans. 

Vid det marknadsläget som rådde per den 31 december 2012 är dessa effekter ännu 

tydligare. Vid användandet av en tjänstepensionskurva skulle det behövas en avgift på 5,9 

öre/kWh för att balansera systemet. Förändras den långsiktiga delen av 

diskonteringsräntekurvan enligt förslaget minskas jämviktsavgiften till 4,4 öre/kWh. 

Introduceras en avkastningspremie faller jämviktsavgiften till 3,3 öre/kWh. Förlängs 

dessutom driftstiden till 50 års drift faller avgiften till 2,3 öre/kWh. 

Konsekvensanalysen tar i första hand sikte på anläggningar som är i drift. För Barsebäck 

kommer avgiftsnivån inte att påverkas på motsvarande sätt eftersom inbetalningstiden för 

avgiften är kortare. Med utgångspunkt från marknadsläget per den 31 december 2012 och 

en betalningsperiod på sex år skulle en avgift på ca 1 000 mkr/år balansera Barsebäcks 

skyldigheter. 

12.1.2 Beräkning av finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp 
I tabell 5 redovisas indikativa resultat för kompletteringsbelopp och finansieringsbelopp. 

Beräkningarna har primärt syftat till att bedöma om s.k. ALM-analys
61

 kan användas för 

att beräkna finansieringssystemets risker och för att utvärdera alternativa 

investeringsstrategier. ALM handlar om att i ett företag eller finansiellt system analysera 

och samordna hanteringen av tillgångar och skulder för att uppnå stabilitet och 

effektivitet. ALM-analysen kan således täcka många frågor och kan avgränsas på olika 

sätt. Slutsatserna från arbetet är att ALM-analys kan användas inom finansieringssystemet.  

Beräkningarna grundas på en än så länge ofullständig och förenklad modell som bland 

annat utelämnar viktiga riskfaktorer. Exempelvis så tas i de presenterade beräkningarna 

ingen hänsyn till volymrisker, vilket enligt myndigheternas bedömning leder till att 

modellresultaten underskattar de verkliga riskerna. Dessutom bör det uppmärksammas att 

arbetet med att utveckla ALM-analysberäkningarna inom finansieringssystemet är 

långsiktigt. Ytterligare ett utvecklingssteg kommer att tas till nästa förslag till 

kärnavfallsavgifter som lämnas till regeringen hösten 2014. När metoderna är 

färdigutvecklade, kommer också underlagsmaterial att utarbetas så att 

beräkningsprocessen blir transparent och resultaten replikerbara. 

Den konsekvensanalys som genomförts avseende kompletteringsbeloppet och som 

redovisas i tabell 5 omfattar en kompletterande osäkerhetsanalys av externa ekonomiska 

faktorer (EEF). Detta innebär en begränsning i beräkningarnas koppling till förslaget om 

att bredda kompletteringsbeloppet. 
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 ALM står för Asset Liability Modelling, SSM har uppdragit åt Göran Schubert att utveckla en sådan modell. För 
en beskrivning av modellen, se Göran Schubert (2013) ”ALM-analys av finansieringssystemet”. 
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Tabell 5: Indikativa resultat från konsekvensanalysen avseende finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp, 
marknadsläge 2012-12-31, gäller samtliga tillståndshavare. Anges i miljarder kronor. 
 

 Diskonteringsränta 

 

Tjänstepensionskurva 

Diskonteringsränta 
(Räntebärande 

placeringar) 
 

Diskonteringsränta 
(Räntebärande 
placeringar och 

aktier) 
 

40 års drift 

Sammanlagt 
kompletteringsbelopp  

i/u 15,4  18,8 

Sammanlagt 
finansieringsbelopp 

31,6 22,7 16,5 

50 års drift 

Sammanlagt 
kompletteringsbelopp 

i/u 21,4 28,5 

Sammanlagt 
finansieringsbelopp 

i/u i/u i/u 

Källa: Egna beräkningar. 

 

De illustrativa beräkningarna har baserats på marknadsräntor per den 31 december 2012. 

Därmed blir de redovisade beloppen inte jämförbara med beslutade säkerheter, eftersom 

effekterna av fallande marknadsräntor i stor omfattning påverkar säkerheterna storlek. De 

av regeringen beslutade finansieringsbeloppen för åren 2012-2014 uppgick totalt till 14,3 

mdkr. Detta kan ställas i relation till det sammanlagda finansieringsbeloppet vid 

diskontering med tjänstepensionskurva per den 31 december 2012 på 31,6  mdkr. 

Skillnaden beror i allt väsentligt på de förändrade marknadsräntorna. De nu redovisade 

kompetteringsbeloppen är betydligt högre än de beslutade på 8,4 mdkr. Detta beror på 

förändrade marknadsräntor, breddning av beräkningen och att Barsebäck är inkluderade i 

dessa beräkningar. 

Beräkningarna visar också att kompletteringsbeloppet ökar då riskplaceringar introduceras 

i fondens portfölj.  I fallet med 40 års drift minskar dock det totala säkerhetsbehovet 

eftersom nuvärdet av finansieringsbeloppet faller. 

Storleken på kompletteringsbeloppet utgör en av flera viktiga variabler som påverkar den 

risk som staten tar i finansieringssystemet. Statens riskaversion en därför en viktig 

ingångsparameter i beräkningen. De redovisade beräkningarna i tabell 5 utgår från en 

konfidensgrad på 95 procent. För vidare resonemang om konfidensgraden, se avsnitt 9.2.1. 

 



 Sida 79 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

12.2 Samhällsekonomiska konsekvenser62 
Myndigheterna har låtit genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av vad 

förändringar av kärnavfallsavgiften får för konsekvenser för samhällsekonomin och för 

kärnkraftsindustrin. 

I analysen dras slutsatsen att kärnkraftens rörliga kostnader är så pass låga att kärnkraftsel 

i normalfallet inte utgör den så kallade marginalproduktionen, vilken bestämmer 

marknadspriset på el. 

För att kärnkraftens produktionskostnader varaktigt ska slå igenom på marknadspriset, 

krävs en ökning på i storleksordningen 20 öre/kWh. Den nuvarande kärnavfallsavgiften på 

i genomsnitt 2,2 öre/kWh påverkar således inte marknadspriset på el. 

Däremot kan mycket kraftigt höjda kärnavfallsavgifter påverka elpriset. Förslagen som 

redovisats leder dock till att risken för kraftiga avgiftshöjningar minskas, varför 

myndigheterna bedömer att förslagen inte får effekter på marknadspriset för el. Det 

resulterar inte heller i några samhällsekonomiska effekter, exempelvis via ökad inflation. 

Kraftföretagens vinstmarginaler har minskat de senaste åren. Med en produktionskostnad 

på 25-33 öre/ kWh och ett spotpris som ligger omkring 45 öre som varit ett genomsnitt 

under de senaste tio åren bedömer myndigheterna att de lämnade förslagen endast i 

begränsad omfattning påverkar företagens vinstmarginaler. Eftersom avgifterna utgör en 

förskottsinbetalning som skall finansiera framtida förväntade kostnader innebär detta att 

avgiften omfördelar kostnader och resultat över tiden genom att företagen genomför större 

avsättningar i närtid. 

Avgiftsnivån påverkar kraftföretagens kassaflöde över tiden. Frågan är om det kan 

påverka kraftföretagens beteende vad avser investeringar i kärnkraft. Kraftföretagen har 

omfattande investeringsplaner. Vattenfall AB planerar att investera totalt ca 120 miljarder 

kronor, varav 16 miljarder kronor i kärnkraft, under åren 2013 - 2017. Vattenfall AB har 

påbörjat ett arbete för att om 3-4 år kunna avgöra om de ska investera i en till två nya 

reaktorer i Sverige. Det är viktigt att den eller de som väljer att investera i ny kärnkraft i 

Sverige tar hänsyn till alla kostnader som uppstår, dvs. även kostnaderna för att ta hand 

om restprodukterna från nya reaktorer. 

  

                                                      

 
62

 Jörgen Appelgren och Anders Palmér (2013), ” Konsekvensanalys av en avgiftshöjning på 
kärnkraftsproducerad el”. 
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13. Synpunkter från intressenter63 
I detta avsnitt redovisar myndigheterna, på ett kortfattat sätt, de viktigaste synpunkter och 

förslag som skriftligt förts fram av de intressenter som medverkat i myndigheternas 

referensgruppssammanträden. Synpunkter har kommit in från Oskarshamns och 

Östhammars kommuner, SKB, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och 

Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (SERO). Det kan i sammanhanget 

framhållas att flera av de synpunkter som förts fram under processen på olika sätt beaktats 

i de förslag som myndigheterna lägger fram. 

Synpunkterna och förslagen har sammanställts under ämnesvisa rubriker, med kortfattade 

kommentarer kommenterats av myndigheterna. 

13.1 Beslut om avgifter 
SKB:s synpunkter 

SKB motsätter sig, enligt vad som framkommer i bolagets skrivelse av den 19 april 2013 

(dokument ID 1392237), att regeringen bemyndigas att kunna delegera beslutanderätten 

när det gäller kärnavfallsavgift och säkerheter till annan myndighet. Beslut om 

kärnavfallsavgift och om säkerheter som gäller reaktorinnehavarna bör fattas av 

regeringen utan möjlighet till subdelegation. 

SKB motsätter sig vidare den föreslagna detaljregleringen av avgiftsberäkningen enligt 

förslagen i 11a § finansieringslagen samt 15 a och 15 b §§ finansieringsförordningen. 

Myndigheternas kommentarer 

Bemyndigandet till regeringen att kunna delegera beslutanderätten när det gäller 

kärnavfallsavgift och säkerheter är inget nytt förslag utan är i enlighet med nu gällande 

lydelse enligt 7 § finansieringslagen. Regeringen har exempelvis delegerat 

beslutanderätten när det gäller avgiften för övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare till 

SSM. Det är dessutom brukligt att riksdagen delegerar till regeringen att bestämma var i 

förvaltningen som olika förvaltningsbeslut ska fattas. Regeringen styr riket enligt RF 1:6. 

När det gäller formerna för besluten om kärnavfallavgiften är förslagen i linje med 

regeringens uppdrag till SSM att ”förtydliga principerna för beräkning av 

kärnavfallsavgifter” .delar myndigheterna inte SKB:s uppfattning att förslagen är 

detaljreglerande. I förslaget till 11 a § finansieringslagen anges de grundläggande 

principer som ska gälla då kärnavfallsavgiften ska beräknas. I 15 a och 15 b §§ 

finansieringsförordningen anges de riktlinjer som ska gälla då diskonteringsräntan 

beräknas. 

13.2 Kärnavfallsavgiften för reaktorinnehavare 
SERO:s synpunkter 

SERO framhåller i en skrivelse den 25 november 2012, att det saknas cirka 30 miljarder 

kronor i kärnavfallsfonden för att finansiera rektorinnehavarnas skyldigheter om alla 

                                                      

 

63 Synpunkter på arbetet med översyn av finansieringssystem som framkommit i samrådsprocess med externa 
aktörer. (2013) 
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kärnkraftsreaktorer skulle tvingas ställa av driften. SERO föreslår mot den bakgrunden att 

kärnavfallsavgiften ska höjas till 6 öre/kWh. 

Myndigheternas kommentarer 

SSM kommer under år 2014 att föreslå regeringen en kärnavfallsavgift för åren 2015 - 

2017 som reaktorinnehavarna ska betala enligt finansieringslagen. Det finns således ingen 

anledning att i nu föreliggande rapport diskutera en faktisk nivå på kärnavfallsavgiften för 

nästa 3-års period. 

13.3 Kalkylmässig driftstid 
SKB:s synpunkter 

SKB förordar i sin skrivelse av den 19 april 2013 (dokument ID 1392237) att den 

kalkylmässiga driftstiden i finansieringsförordningen förlängs till 50 år med en minsta 

återstående tid om sex år. 

MKG synpunkter 

MKG framhåller i sin skrivelse av den 18 februari 2013, att utredningen bör ta fram 

scenarier som innebär en relativ snabb avveckling av kärnkraften. MKG föreslår att ett 

scenario där en reaktor avvecklas vartannat år med start 2015 och där de äldsta reaktorerna 

avvecklas först. 

Myndigheternas kommentar 

Myndigheterna föreslår att den kalkylmässiga driftstiden i finansieringsförordningen 

förlängs till 50 år med en minsta återstående tid om sex år. Se förslaget till 4 § 

finansieringsförordningen. 

Beträffande MKG:s förslag vill myndigheterna framhålla att de nuvarande 

kärnkraftsreaktorerna har tillstånd som är obegränsade i tiden. Reaktorerna är normalt 

beställda och levererade för en planerad drift på 40 år. Genom investeringar och 

förbättringar av säkerheten i de svenska reaktorerna har den möjliga tekniska livslängden 

förlängts. I en rapport
64

 till regeringen i oktober 2012 gör SSM bedömningen att 

säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att 

kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder 

för kontroll och underhåll av reaktorerna. Åtminstone 50 års driftstid har bedömts vara ett 

mer realistiskt beräkningsantagande. 

13.4 Val av diskonteringsränta 
SKB:s synpunkter 

SKB framhåller i sin skrivelse av den 19 april 2013 (dokument ID 1392237) att 

diskonteringsräntan, som används vid beräkningar av storleken på kärnavfallsavgiften, 

finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet, bör baseras på kärnavfallsfondens 

förväntade avkastning. Det finns starka teoretiska och empiriska skäl att anta att det finns 

en likhet mellan långsiktiga samhällsekonomiska avkastningskrav och kärnavfallsfondens 

långsiktiga, förväntade avkastning. En rak real diskonteringsränta på 3 procent bör därför 

användas. En rak realränta är enligt SKB också praxis i EU och Sverige vid stora 

infrastrukturprojekt. 

                                                      

 
64

 Utredning avseende den långsiktiga säkerhetsutvecklingen i den svenska kärnkraften och åtgärder med 
anledning av olyckan i Fukushima (SSM 2010/1557). 
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MKG:s synpunkter 

MKG framhåller i sin skrivelse av den 15 april 2013 att det måste finnas ett objektivt sätt 

att bestämma vad kärnavfallsavgiften bör vara för att minimera statens risk. Detta bör 

regleras i finansieringsförordningen. SSM ska ge ett underlag till regeringen för ett beslut 

om kärnavfallsavgifter och säkerheter. Det är viktigt att den analys som myndigheten 

använder för att ta fram sitt underlag är tydlig och genomskinlig så att regeringen kan 

använda underlaget för ett beslut där risken för underfinansieringen anges som ett politiskt 

beslut och inte i förväg fastställs i förordningstext. MKG anser därför att de föreslagna 15 

a och 15 b §§, som i förväg anger vilken diskonteringsränta som ska användas, ska slopas.   

Myndigheternas kommentarer 

För att kunna bedöma om kassaflödena från kärnavfallsfonden tillsammans med de 

framtida avgifterna kommer att räcka för att betala de framtida utgifterna måste 

kassaflöden som betalas vid olika tidpunkter jämföras. Det görs genom att diskontera 

kassaflödena till nuvärde med räntor för olika löptider och sedan ställa nuvärdet av 

inbetalningarna (finansieringssystemets tillgångar) mot nuvärdet av utbetalningarna 

(systemets skulder). Tillgångar och skulder sammanställs därefter i balansräkningar för att 

enkelt kunna bedöma finansieringssystemets finansiella ställning, dvs. hur stora 

tillgångarna är i relation till skulderna, och för att beräkna hur stora kärnavfallsavgifterna 

ska vara. 

Enligt myndigheternas uppfattning är det helt nödvändigt att diskonteringsräntan 

motsvarar den förväntade avkastningen av kärnavfallsfonden – se 11 a och 11 b §§ 

förslaget till finansieringslagen. En avgörande fråga blir därmed hur fondens förväntade 

avkastning ska beräknas. Myndigheternas förslag till hur den förväntade avkastningen ska 

estimeras vid olika placeringsinriktning hos Kärnavfallsfonden redovisas i avsnitt 6 och 7. 

I avsnitt 6 redogörs för hur en diskonteringsräntekurva som speglar kärnavfallsfondens 

förväntade avkastning byggs upp. 

Beträffande MKG:s synpunkter vill myndigheterna framhålla att det inte finns något annat 

sätt för regeringen att ange riktlinjer till en myndighet än beslut i form av en förordning. 

Det följer av reglerna i 12:2 RF om förvaltningens självständighet. En annan sak är att 

regeringen i detta fall inte är bunden av myndighetenens förslag.  Däremot är regeringen 

alltid skyldig att i sitt beslut utgå från de grundläggande principerna för 

kärnavfallsavgiftens beräkning som anges enligt 11 a § finansieringslagen. 

Hur diskonteringsräntan ska beräknas vid olika löptider framgår av förslaget till 15 a och 

15 b §§ finansieringsförordningen. 

13.5 Kompletteringsbeloppet 
SKB:s synpunkter 

SKB framhåller i sin skrivelse av den 8 maj 2013 (dokument ID 1394178) att den 

omdefiniering av kompletteringsbeloppet som myndigheterna föreslår skulle innebära en 

avsevärd höjning – närmast en fördubbling – av nuvarande kompletteringsbelopp. 

 

Myndigheternas kommentarer 
Det breddade kompletteringsbeloppet syftar till att utifrån ett helhetsperspektiv säkerställa 

att det är tillståndshavarna som tar det finansiella ansvaret för olika typer av oplanerade 

händelser som ryms inom tillståndshavarnas finansieringsansvar. Beloppet baseras på 

tillståndshavarnas kostnadsberäkningar som används för att beräkna kärnavfallsavgifter. 

Begreppet breddas genom den föreslagna definitionen i syfte att fånga upp osäkerheter på 

såväl tillgångs- som skuldsidan i finansieringssystemet.  
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En närmare redovisning av kompletteringsbeloppets innebörd framgår av avsnitt 9.1.3 i 

rapporten samt i en underlagsrapport
65

. 

13.6 ALM-analys för beräkning av kompletteringsbelopp 
SKB synpunkter 

SKB framhåller i sin skrivelse av den 8 maj 2013 (dokument ID 1394178) att ALM-

analysen är en beräkningsmodell som håller en hög akademisk nivå och är oerhört 

komplex och svårgenomtränglig. Underlaget för beslut som innefattar 

myndighetsutövning måste kunna granskas. Det är i praktiken omöjligt när det gäller 

beslut som grundar sig på en beräkningsmodell som endast ett fåtal specialister kan förstå. 

SKB ifrågasätter om det är förenligt med grundläggande krav på öppenhet och rättsäkerhet 

att tillämpa en modell för beräkning av kompletteringsbeloppet som endast kan 

kontrolleras och verifieras av ett fåtal experter. 

MKG:s synpunkter 

MKG framhåller i sin skrivelse av den 15 april 2013 att MKG stöder en fortsatt utveckling 

av ALM-analys. I den analys som redovisas i myndigheternas förslag anges att den 

beräknade sannolikheten för underfinansiering ska uppgå till högst 5 procent. För att ge en 

bild av hur känslig valet av denna sannolikhet är föreslår MKG beräkningar där den 

beräknade sannolikheten för underfinansieringen är 3 procent respektive 7 procent också 

redovisas i underlaget för myndigheternas förslag. 

Myndigheternas kommentarer 

I 20 § finansieringsförordningen föreskrivs hur SSM ska beräkna kompletteringsbeloppet. 

Regeringen beslutar om storleken på kompletteringsbeloppet. I författningen regleras inte 

vilka beräkningshjälpmedel eller andra hjälpmedel för olika analyser som myndigheten 

ska använda. Det är heller inte vanligt att regeringen detaljstyr myndigheterna på det viset. 

Det är upp till myndigheten att bestämma vilka beräknings- eller analyshjälpmedel som 

kan vara lämpliga att använda. 

Den så kallade ALM-analysen är ett analyshjälpmedel, bland andra, som kan användas för 

att statiskt beräkna finansieringssystemets risker och för att utvärdera alternativa 

investeringsstrategier.  

I rapportens avsitt 12 redovisas hur ALM-analys kan användas inom 

finansieringssystemet. Syftet är att beskriva huvuddragen i metoderna och de resultat som 

redovisas är illustrativa och avser endast att göra framställningen mer konkret och 

förhoppningsvis lättare att förstå. När metoderna färdigutvecklats kommer också en 

fullständig dokumentation över modellutformning, antaganden och underlagsmaterial att 

utarbetas så att beräkningsprocessen blir resultaten replikerbara. 

13.7 Straffbestämmelser 
SKB:s synpunkter 

SKB framhåller i sin skrivelse av den 19 april 2013 (dokument ID 1392237) att förslaget 

till utvidgning av straffbestämmelserna går längre än vad som är motiverat av sakliga skäl 

och ter sig i vissa delar orimligt. 

Myndigheternas kommentarer  
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 Se Göran Schubert (2013) ”ALM-analys för finansierngssystemet”. 
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De föreslagna sanktionerna har anpassats till vad som är vanligt förekommande inom den 

allmänna straffrätten. Liksom enligt nu gällande straffbestämmelse krävs det uppsåt eller 

grov oaktsamhet för att straff ska kunna dömas ut. Straffbestämmelsen innehåller också en 

ventil för att undvika att rena bagateller kriminaliseras. 

13.8 Placering av medlen i kärnavfallsfonden 
SKB:s synpunkter 

SKB:s bedömning är att utökade placeringsmöjligheter kan bidra till att stärka 

finansieringssystemet. SKB ser därför positivt på att fonden ges utökade 

placeringsmöjligheter, samt att kärnkraftsbolagen ges betydande inflytande över fondens 

placeringar. 

MKG:s synpunkter 

MKG framhåller i sin skrivelse av den 15 april 2013 att det inte är förenligt med målet att 

statens risk ska vara låg, att placera kärnavfallfondens medel i mer riskabla placeringar i 

aktier m.m. MKG motsätter sig således att den nu gällande 19 § finansieringsförordningen 

slopas och ersätts med den föreslagna förordningen om förvaltningen av inbetalade medel 

i kärnavfallsfonden. 

Om förslaget till ny förvaltningsförordning ändå läggs fram vill MKG att det inte fastställs 

i förordningens 6 § vilken andel i procent av fondmedel som ska kunna placeras med en 

högre risk. Det bör vara ett beslut som tas av regeringen vid tidpunkten för beslut om 

avgift för en kommande tidsperiod. 

Myndigheternas kommentarer 

I avsnitt 7 redovisas motiven för förslaget att en del av kärnavfallsfondens kapital ska få 

placeras i aktier och att en sådan utvidgning av placeringsmöjligheterna bedöms kunna ske 

med bibehållen låg risknivå. 

Myndigheterna har svårt att förstå innebörden av MKG:s synpunkt att högsta andelen mer 

riskfyllda placeringar inte ska anges i förordningen, utan beslutas av regeringen i annan 

ordning. Regeringens styrning av underställda myndigheter i de avseenden som här avses 

sker normalt i förordningsform. Om regeringen i samband med ett avgiftsbeslut finner 

skäl att ändra en bestämmelse i förordningen, finns inget hinder för detta. 

13.9 Återbetalning av fondmedel som inte använts 
MKG:s synpunkter 

MKG framhåller i sin skrivelse av den 15 april 2013 att det av såväl principiella som 

praktiska skäl är olämpligt att inbetalade fondmedel som inte används ska återbetalas till 

tillståndshavarna. MKG föreslår att 16 § finansieringslagen ändras så att bestämmelsen 

anger att medel ”kan” återbetalas i stället för att de ”ska” återbetalas 

Myndigheternas kommentarer 

Kärnavfallsavgiften är inte en skatt utan en avgift som betalas in till staten, som förvaltar 

medlen. I den mån fonderade avgiftsmedel för en tillståndspliktig anläggning överstiger 

vad som behövs för att täcka kostnaderna för det som avses i lagen, ska återbetalning mot 

den bakgrunden därför ske. Beslut om återbetalning kan fattas efter ansökan eller ex 

officio. Detta kan ske innan betalningsskyldigheten enligt lagen har upphört.  

13.10 Kommunernas kostnader 
Synpunkter från Östhammar och Oskarshamns kommuner 
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Kommunerna föreslår att 4 § 7 finansieringslagen kompletteras med en regel som innebär 

kommunernas kostnader för prövning av frågor om slutförvaring ska finansieras genom 

kärnavfallsavgiften. Vidare föreslår kommunerna att 4 § 8 finansieringslagen ändras så att 

kostnaderna för information inte enbart ska gälla information till allmänheten utan även 

till nationella och internationella intressenter i övrigt. Kunskap och erfarenheter ska kunna 

förmedlas till konferenser, EU-projekt etc. 

MKG:s synpunkter 

MKG framhåller i sin skrivelse av den 15 april 2013 att den föreslagna formuleringen av 4 

§ 7 i finansieringslagen är olämplig. Det är med den formulering som föreslås oklart, 

enligt MKG, om kommunernas kostnader för prövning kommer att gälla den planerade 

slutförvarsanläggningen SFR 2. 

 

Myndigheternas kommentarer 

Myndigheterna föreslår att 4 § punkten 7 kompletteras genom att ange att även 

kommunernas kostnader för prövning av frågor om slutförvaring ska finansieras genom 

kärnavfallsavgiften.  

Avseende kommunernas förslag till ändring i 4 § 8 finansieringslagen vill myndigheterna 

hänvisa till förarbetena till den aktuella bestämmelsen (se prop. 1995/96:83 s. 32), där det 

framgår att såväl personer som intressenter i Sverige kan omfattas av sådana 

informationsinsatser som kan ersättas ur fonden. Vidare finns det ett utrymme för att delta 

i olika nationella och internationella sammanhang eftersom kommunerna för att ”… kunna 

lämna information måste följa och bedöma frågor om slutförvar. Även dessa kostnader 

omfattas av stadgandet i den mån de är nödvändiga för att ge information till 

allmänheten”. De internationella intressenter som önskar information bör också står för de 

därmed förenade kostnaderna. Mot denna bakgrund föreslås ingen ändring av 4 § 8 

finansieringslagen. 

13.11 Tidsgräns för stöd till ideella föreningar 
Synpunkter från MKG 

MKG har i en skrivelse till regeringen föreslagit att förordningen (2008:715) om 

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

(finansieringsförordningen) ändras på så vis att tidsgränsen för det stöd som kan utgå till 

ideella föreningar för att delta i samrådsförfaranden och yttra sig över ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivning tas bort. MKG har även föreslagit att stödet ska innefatta 

information till allmänheten om den pågående miljöprövningen. Regeringen har 

överlämnat MKG:s skrivelse till SSM för att behandlas inom ramen för aktuellt uppdrag. 

Myndigheternas kommentarer 

Utan att ta ställning till det lämpliga i att, utifrån de skäl som MKG har anfört, utöka 

möjligheten till stöd till ideella organisationer, önskar myndigheterna framföra följande 

synpunkter i anledning av förslaget. 

I samband med att möjligheten till stöd för ideella föreningar från kärnavfallsfonden 

infördes, aktualiserades frågor om den legala grunden för att ålägga de avgiftsskyldiga 

tillståndshavarna ett ansvar för dessa kostnader. I detta sammanhang konstaterade 

regeringen följande (se prop. 2003/04:116 s. 56). 

”I miljöbalken är det tydligt reglerat att en verksamhetsutövare inte har 

någon skyldighet att täcka ideella föreningars rättegångskostnader i 

samband med överklagande av en dom eller ett beslut och vice versa. Dessa 

bestämmelser är emellertid begränsade till balkens prövningsförfarande och 
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omfattar inte upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar och 

förfarandet med miljökonsekvensbedömning. Enligt 6 kap. 10 § 

miljöbalken är det den som har gjort en ansökan som skall stå för sådana 

kostnader. Något principiellt hinder mot att utsträcka detta betalningsansvar 

till att omfatta även andra deltagares kostnader föreligger inte. Regeringen 

gör dock bedömningen att det inte finns några andra fall där detta kan bli 

aktuellt.” 

Det är således klarlagt att det inom ramen för framtagandet av en 

miljökonsekvensbeskrivning kan finnas ett betalningsansvar för den som ansöker om ett 

tillstånd också för kostnader som uppkommer hos övriga deltagare i processen. Lika klart 

är det att sökanden i ett ansökningsmål om miljöfarlig verksamhet inte har något ansvar 

för sakägarnas rättegångskostnader. Detta gäller även ideella föreningar (se prop. 

1997/98:45 s. 469). 

De nuvarande bestämmelserna om ideella föreningars möjlighet till stöd från 

kärnavfallsfonden ansluter till den reglering och den praxis som idag tillämpas vid 

miljöprövningsprocessen. Det stöd som kan utbetalas har en tydlig koppling till 

miljökonsekvensbeskrivningen och den beredning som sker i samband med framtagandet 

och bedömningen av denna. Om möjligheten till stöd utsträcks i enlighet med MKG:s 

förslag, ligger det enligt myndigheternas uppfattning nära till hands att betrakta det som en 

ensidig möjlighet till ersättning från sökanden för rättegångskostnader i samband med 

miljöprövningen. Eftersom detta inte skulle vara i överensstämmelse med vad som i övrigt 

gäller enligt miljöbalken, bör konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av MKG:s 

förslag ges en bredare genomlysning än vad som är möjligt att genomföra inom ramen för 

detta uppdrag. 

 



 

 
  

  

   

   
 

14. Författningsförslag 

14.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet 
 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet  

dels att 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubrikerna närmast före 13, 14 och 18 §§ ska utgå, 

dels att 1–7, 9–12, 15, 16, 18 och 19 §§ samt rubriken närmast före 12 § ska 

ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas 12 nya paragrafer, 1 a, 11 a–11 c, 15 a–15 c, 

17 a–17 d och 20 §§, samt närmast före 1 a, 11 a, 11 b, 11 c, 17 a, 17 d och 

19 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § 

Syftet med denna lag är att säker-

ställa finansieringen av de all-

männa skyldigheter som följer av 

10–14 §§ lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet. 

I denna lag finns bestämmelser 

som syftar till att säkerställa 

finansieringen av de skyldigheter 

som följer av 10, 11 och 12 §§ 

lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet. 

 
Lagens tillämpning 

 1 a § 

 
Bestämmelserna i denna lag ska 

tillämpas så att sannolikheten är 

hög för att de skyldigheter som 

anges i 1 § kan finansieras.  

2 § 

Med kärnteknisk anläggning, kärn-

kraftsreaktor, kärnämne och kärn-

avfall avses i denna lag detsamma 

som i lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet. 

Med kärnteknisk anläggning, kärn-

kraftsreaktor, kärnämne, kärnav-

fall och permanent avstängd kärn-

kraftsreaktor avses i denna lag 

detsamma som i lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm#P14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 

Med restprodukter avses i denna 

lag kärnämne som inte skall an-

vändas på nytt och kärnavfall som 

inte utgör driftavfall. 

 

 

I denna lag avses med 

tillståndshavare: den som har 

tillstånd till kärnteknisk verksam-

het enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet, 

reaktorinnehavare: tillstånds-

havare som har tillstånd att inne-

ha eller driva en eller flera kärn-

kraftsreaktorer som inte perma-

nent har ställts av före den 1 janu-

ari 1975, 

restprodukter: kärnämne som 

inte ska användas på nytt och 

kärnavfall som inte utgör drift-

avfall, 

driftavfall: låg- och medelaktivt 

kärnavfall som till övervägande 

del omhändertas, hanteras, lagras 

eller slutförvaras under den tid 

som den kärntekniska anläggning-

en är i kontinuerlig drift för sitt 

ändamål. 

4 § 

Med kärnavfallsavgift avses i 

denna lag avgift för  

Med kärnavfallsavgift avses i 

denna lag avgift för att finansiera 

1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring 

av restprodukter, 

2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av 

kärntekniska anläggningar, 

3. tillståndshavarnas kostnader 

för den forsknings- och utveck-

lingsverksamhet som behövs för 

att de åtgärder som avses i 1 och 2 

skall kunna vidtas, 

3. tillståndshavarnas kostnader 

för den forsknings- och utveck-

lingsverksamhet som behövs för 

att de åtgärder som avses i 1 och 2 

ska kunna vidtas, 

4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet 

som behövs för att pröva de åtgärder som avses i 1–3, 

5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor 

enligt denna lag, 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6. statens kostnader för tillsyn 

av sådan verksamhet som avses i 

2, 

7. statens kostnader för prövning 

av frågor om slutförvaring samt 

övervakning och kontroll av slut-

förvar enligt 16 § lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet, 

6. statens kostnader för tillsyn 

av sådan verksamhet som avses i 1 

och 2, 

7. statens och kommunernas 

kostnader för prövning av frågor 

om slutförvaring samt övervak-

ning och kontroll av slutförvar 

enligt 16 § lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet som inte 

avser slutförvar för driftavfall, 

8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för informa-

tion till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av an-

vänt kärnbränsle och kärnavfall, samt 

9. kostnader för stöd till ideella 

föreningar för insatser i samband 

med frågor om lokalisering av an-

läggningar för hantering och slut-

förvaring av använt kärnbränsle. 

9. stöd till ideella föreningar för 

insatser i samband med frågor om 

lokalisering av anläggningar för 

hantering och slutförvaring av 

använt kärnbränsle. 

5 § 

Med riskavgift avses i denna lag 

avgift för den ekonomiska risk som 

staten bär för de kostnader som 

skall täckas av kärnavfallsavgifter. 

 

 

 

 

 

I denna lag avses med 

grundkostnad: de årliga för-

väntade kostnaderna för åtgärder 

och verksamheter som avses i 4 § 

1–3, 

merkostnad: de årliga förvänt-

ade kostnaderna för åtgärder och 

verksamheter som avses i 4 § 4–9, 

kärnavfallsfonden: inbetalade 

avgifter som har avsatts i en fond 

för finansiering av framtida 

grundkostnader och merkostnader 

samt de kostnader som avses i 1 § 

lagen (1988:1597) om finansiering 

av hanteringen av visst radioaktivt 

avfall m.m. 

finansieringsbelopp: ett belopp 

som för varje tillståndshavare 

motsvarar skillnaden mellan det 

diskonterade värdet av de förvänt-

ade återstående grundkostnaderna 

och merkostnaderna för de rest-

produkter som har uppkommit då 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

beräkningen görs och tillstånds-

havarens andel i kärnavfallsfond-

en, 

kompletteringsbelopp: ett be-

lopp som för varje tillståndshav-

are, om beloppet tillförs kärnav-

fallsfonden, gör att tillståndshav-

aren genom sin andel i fonden med 

hög sannolikhet kan fullgöra de 

skyldigheter som följer av denna 

lag även om inga ytterligare kärn-

avfallsavgifter betalas och inga 

ytterligare säkerheter ställs. 

6 § 

Den som har tillstånd att inneha 

eller driva en kärnteknisk anlägg-

ning som ger eller har givit upphov 

till restprodukter skall betala 

kärnavfallsavgift till den myndig-

het som regeringen bestämmer.  

En tillståndshavare vars verksam-

het ger eller har gett upphov till 

restprodukter är skyldig att betala 

kärnavfallsavgift till den myndig-

het som regeringen bestämmer. 

Avgiften skall täcka en så stor 

andel av de kostnader som anges i 

4 § att den motsvarar den avgifts-

skyldiges andel av samtliga av-

giftsskyldigas restprodukter. 

Avgiften ska finansiera en så 

stor andel av de kostnader som 

anges i 4 § att den motsvarar den 

avgiftsskyldiges andel av samtliga 

avgiftsskyldigas restprodukter. 

7 § 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om kärnav-

fallsavgiftens storlek och be-

talning. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om kärnav-

fallsavgiftens betalning. 

9 § 

Den som är skyldig att betala 

kärnavfallsavgift skall ställa säker-

het för de kostnader som avgiften 

skall täcka enligt 6 § men som inte 

täcks av de avgifter som har be-

talats. Säkerheten skall efter hand 

anpassas så att den med beakt-

Den som är skyldig att betala 

kärnavfallsavgift ska ställa säker-

het för belopp som motsvarar dels 

finansieringsbeloppet, dels kom-

pletteringsbeloppet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

ande av inbetalade avgifter svarar 

mot det aktuella säkerhetsbehovet. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om vad som 

krävs för att en säkerhet enligt 

denna lag ska godtas samt om 

tidpunkten för när säkerhet ska 

ställas. 

10 § 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. att den som har tillstånd att 

inneha eller driva en kärn-

kraftsreaktor skall ställa säkerhet 

genom att ange ett eller flera 

ägarbolag som åtar sig att fullgöra 

tillståndshavarens avgiftsskyldig-

het, och 

2. vad som krävs för att en 

säkerhet enligt denna lag skall 

godtas 

Regeringen får utöver vad som 

följer av 9 § meddela föreskrifter 

om att reaktorinnehavare ska 

ställa säkerhet genom att ange ett 

eller flera ägarbolag som åtar sig 

att fullgöra dess avgiftsskyldighet. 

11 § 

 Skyldigheten att betala kärn-

avfallsavgift och ställa säkerhet 

kvarstår även om  

1. ett tillstånd återkallas,  

2. ett tillstånds giltighetstid går 

ut, 

3. rätten att driva en kärnkrafts-

reaktor har upphört att gälla 

enligt den upphävda lagen 

(1997:1320) om kärnkraftens av-

veckling, eller 

4. en kärnkraftsreaktor är per-

manent avstängd. 

Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör när 

tillståndshavaren har fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt 10 § lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller har medgivits befrielse från 

dem. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
Beräkning av kärnavfallsavgift  

 
11 a § 

 Kärnavfallsavgiften ska för varje 

reaktorinnehavare beräknas så att 

det diskonterade värdet av in-

betalningarna av kärnavfalls-

avgifter baserat på förväntad el-

produktion tillsammans med be-

hållningen i reaktorinnehavarens 

andel av kärnavfallsfonden mot-

svarar det diskonterade värdet av 

reaktorinnehavarens grundkost-

nader och merkostnader. 

 Kärnavfallsavgiften ska för 

varje tillståndshavare som inte är 

reaktorinnehavare beräknas så att 

det diskonterade värdet av de för-

väntade inbetalningarna av kärn-

avfallsavgifter baserat på återstå-

ende driftstid tillsammans med 

behållningen i tillståndshavarens 

andel av kärnavfallsfonden mot-

svarar det diskonterade värdet av 

tillståndshavarens grundkostnader 

och merkostnader. 

 Kärnavfallsavgiften för reaktor-

innehavare och övriga tillstånds-

havare vars anläggningar är per-

manent avstängda ska beräknas 

enligt andra stycket för en viss 

tidsperiod. 

 Det diskonterade värdet ska be-

räknas med en diskonteringsränta 

som motsvarar den förväntade av-

kastningen i kärnavfallsfonden. 

 
Beräkning av kompletterings-

belopp 

 
11 b § 

 Kompletteringsbeloppet ska för 

varje tillståndshavare beräknas 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

med beaktande av den osäkerhet 

som kan antas föreligga om fram-

tida avkastning i kärnavfallsfond-

en samt grundkostnader och mer-

kostnader. 

 Kompletteringsbeloppet ska be-

räknas med en diskonteringsränta 

som motsvarar den förväntade av-

kastningen i kärnavfallsfonden. 

 
Beslut om kärnavfallsavgift och 

säkerheter 

 
11 c § 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer be-

slutar om kärnavfallsavgift och så-

dana säkerheter som avses i 9 §. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om hur kärn-

avfallsavgiften, finansieringsbe-

loppet och kompletteringsbeloppet 

ska beräknas. 

Förvaltning av avgiftsmedlen Förvaltning av medlen i kärn-

avfallsfonden 

12 § 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer skall förvalta de in-

betalade kärnavfallsavgifterna i en 

fond. Även avgifter som har in-

betalats enligt lagen (1988:1597) 

om finansiering av hanteringen av 

visst radioaktivt avfall m.m. skall 

förvaltas i en fond. 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer ska förvalta kapitalet i 

kärnavfallsfonden. 

 Fondmedlen ska förvaltas akt-

samt för att säkerställa finansier-

ingen av de framtida kostnader 

som avgifterna är avsedda för. 

Avkastningen på fondens medel 

ska läggas till kapitalet. 

Regeringen meddelar föreskrift- Regeringen får meddela närm-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

er om fonden och om dess för-

valtning. 

are föreskrifter om fonden och om 

dess förvaltning. 

15 § 

Inbetalade kärnavfallsavgifter 

skall användas för att ersätta de 

kostnader som avgifterna skall 

täcka enligt 6 §. Om de inbetalade 

kärnavfallsavgifterna inte är till-

räckliga får de säkerheter som till-

ståndshavaren har ställt enligt 9 § 

användas för att täcka kostnad-

erna. 

Inbetalade kärnavfallsavgifter ska 

användas för de kostnader som av-

ses i 6 § andra stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om användningen. 

 
15 a § 

 Sådan säkerhet avseende finans-

ieringsbeloppet som har ställts en-

ligt 9 §, får tas i anspråk och till-

föras fonden om  

1. det beträffande en viss av-

giftsskyldig tillståndshavare kan 

förväntas att fonderade medel inte 

kommer att räcka för att säker-

ställa finansieringen av tillstånds-

havarens kostnader enligt 4 §, och 

2. tillståndshavaren inte vidtar 

de åtgärder eller tillskjuter de 

medel som behövs för att säker-

ställa finansieringen enligt 4 §. 

 
15 b § 

 Sådan säkerhet avseende kom-

pletteringsbeloppet som har ställts 

enligt 9 §, får tas i anspråk och i 

den omfattning som behövs till-

föras fonden om  

1. beträffande en viss avgifts-

skyldig tillståndshavare 

a) det kan förväntas att fonder-

ade medel tillsammans med sådan 
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säkerhet avseende finansierings-

beloppet som har tagits i anspråk 

inte kommer att räcka för att 

säkerställa finansieringen av till-

ståndshavarens kostnader enligt 

4 §, eller 

b) kompletteringsbeloppet över-

stiger redan ställda säkerheter, 

och 

2. tillståndshavaren inte vidtar 

de åtgärder eller tillskjuter de 

medel som behövs för att säker-

ställa finansieringen enligt 4 §. 

 
15 c § 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer be-

slutar om att ställda säkerheter 

ska tas i anspråk. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela närmare föreskrifter om 

ianspråktagandet av säkerheterna. 

16 § 

Inbetalade kärnavfallsavgifter som 

inte behövs för att täcka den av-

giftsskyldiges andel enligt 4 § 

skall återbetalas till den avgifts-

skyldige eller till den som har 

betalat avgifterna. 

Inbetalade kärnavfallsavgifter som 

inte behövs för att finansiera den 

avgiftsskyldiges andel enligt 4 § 

ska återbetalas till den avgiftsskyl-

dige eller till den som har betalat 

avgifterna. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar 

frågor om återbetalning. 

 
Redovisning 

 
17 a § 

 En tillståndshavare är skyldig att 

1. årligen upprätta och ge in en 

utbetalningsplan för de kostnader 

som förväntas uppkomma under 

nästkommande kalenderår, 

2. vart tredje år upprätta och ge 
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in en beräkning över sina förvänt-

ade återstående grundkostnader, 

och 

3. upprätta och ge in de kost-

nadsberäkningar och andra upp-

gifter som behövs för att regering-

en eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer ska kunna be-

räkna kärnavfallsavgiften och i 

övrigt fullgöra sina uppgifter en-

ligt denna lag. 

 Planer, beräkningar och övriga 

uppgifter ska ges in till den myn-

dighet som regeringen bestämmer. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter 

om de planer, beräkningar och 

övriga uppgifter som avses i första 

stycket. 

 
17 b § 

 Tillståndshavare, kommuner och 

ideella föreningar som har erhållit 

fondmedel enligt denna lag är 

skyldiga att till den myndighet som 

regeringen bestämmer redovisa 

hur medlen har använts. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter 

om redovisningen.  

 
17 c § 

 Utbetalade fondmedel som inte 

har använts eller som inte har an-

vänts i enlighet med 15 eller 17 § 

ska återbetalas till kärnavfalls-

fonden eller avräknas mot kom-

mande utbetalningar. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får be-

sluta om återbetalning eller av-



 Sida 97 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

räkning enligt första stycket. 

 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

vidare besluta att den som har 

mottagit utbetalningar ska för-

pliktas att kompensera kärnav-

fallsfonden för förlorad avkastning 

på sådana medel som ska åter-

betalas eller avräknas enligt första 

stycket. 

 
Tillsyn 

 
17 d § 

 Tillsynen över efterlevnaden av 

denna lag och av föreskrifter och 

beslut som har meddelats med stöd 

av lagen utövas av den eller de 

myndigheter som regeringen be-

stämmer. 

 Tillsynsmyndigheten ska vidta 

de åtgärder som behövs för rätt-

else så snart det finns anledning 

att anta att någon inte har följt en 

bestämmelse i denna lag eller i 

föreskrifter eller beslut som har 

meddelats med stöd av lagen. 

 Tillsynsmyndigheten ska revid-

era hur utbetalade fondmedel har 

använts. 

18 § 

En tillståndshavare är skyldig att 

lämna kostnadsberäkningar och 

andra uppgifter som behövs för att 

regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer skall 

kunna fullgöra sina uppgifter en-

ligt denna lag. 

 

Den myndighet som regeringen 

bestämmer får förelägga tillstånds-

havaren att vidta de åtgärder som 

behövs för tillämpningen av lagen 

Tillsynsmyndigheten får före-

lägga en tillståndshavare att vidta 

de åtgärder som behövs för 

tillämpningen av lagen eller före-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

eller föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen. 

skrifter eller beslut som har med-

delats med stöd av lagen. 
Ett föreläggande får förenas med vite. 

 Straff 

19 § 

Den som med uppsåt eller av grov 

oaktsamhet åsidosätter sina skyl-

digheter enligt 18 § första stycket 

genom att lämna oriktig uppgift 

döms till böter, om gärningen inte 

är belagd med straff enligt 

brottsbalken. 

 

Till böter eller fängelse i högst sex 

månader döms den som med upp-

såt eller av grov oaktsamhet 

1. åsidosätter sina skyldigheter 

enligt 17 a § första stycket eller 

17 b § första stycket,  

2. åsidosätter föreskrifter som 

har meddelats med stöd av denna 

lag, 

3. lämnar tillsynsmyndigheten 

oriktiga uppgifter, eller  

4. inte fullgör vad tillsyns-

myndigheten begär eller beslutar 

med stöd av 17 c eller 18 §§. 

 Till ansvar enligt denna lag 

döms inte om gärningen är ringa. 

Till ansvar döms inte heller om 

strängare straff för gärningen kan 

dömas ut enligt brottsbalken. 

 
20 § 

 Om ett vitesföreläggande har 

överträtts, döms inte till ansvar 

enligt denna lag för en gärning 

som omfattas av föreläggandet. 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060647.htm
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14.2 Författningskommentarer till lag om ändring i lagen (2006:647) 
om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet 
 

1 § 

I paragrafen anges lagens övergripande syfte och dess koppling till lagen (1984:3) 

om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Paragrafen har anpassats till den 

ändring av 13 § kärntekniklagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Den som är 

tillståndshavare enligt kärntekniklagen är skyldig att ha ekonomiska resurser som 

är tillräckliga för att kunna fullgöra de åtgärder som avses i 10, 11 och 12 §§ kärn-

tekniklagen. Tillståndshavaren måste på ett trovärdigt sätt kunna visa att denne 

antingen direkt, t.ex. genom ett tillräckligt aktiekapital eller genom åtaganden av 

högsta moderbolaget i den koncern tillståndshavaren kan tillhöra, har den finans-

iella kapacitet som krävs för att på ett uthålligt sätt uppfylla de krav som ställs. 

 

I sak innebär ändringen av bestämmelsen ingen förändring mot vad som gäller 

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

från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). 

 

1 a §  

Bestämmelsen är ny och anger riktlinjerna för lagens tillämpning. Den koppling 

som finns mellan myndigheternas arbete med att säkerställa finansieringen av de 

framtida kostnaderna enligt 4 § och bestämmelserna i övrigt i lagstiftningen fram-

hålls genom angivelsen att sannolikheten ska vara hög för att finansieringen av 

skyldigheterna ska kunna fullgöras. Bestämmelsen ska ses som en anvisning till 

hur andra materiella regler i denna lagstiftning ska få genomslag, vilket inte minst 

gäller förvaltningen av medlen i kärnavfallsfonden. 

 

2 § 

Genom ändringen förtydligas att begreppet permanent avstängd reaktor som 

används i lagen definieras på samma sätt som i 2 § 4 kärntekniklagen. Begreppet 

fördes in i kärntekniklagen den 1 januari 2011 i samband med att förbudet mot att 

ge tillstånd till en ny kärnkraftsreaktor slopades. 

 

3 § 

Ändringen innebär förtydliganden av några begrepp som använts i lagen men som 

tidigare inte har definierats.  

 

Begreppet tillståndshavare har införts främst för att undvika upprepningar i lagen 

samt för att på ett tydligt sätt ange att de tillståndshavare som anges i lagen gäller 

dem som har tillstånd enligt kärntekniklagen och inga andra tillståndshavare. 
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Begreppet reaktorinnehavare har definierats så att det omfattar tillståndshavaren 

till Barsebäcks kärnkraftverk men utesluter tillståndshavaren till Ågesta kraft-

värmereaktor som permanent stängdes före den 1 januari 1974. I sak innebär 

ändringen att tillståndshavaren till Barsebäcks kärnkraftverk omfattas av be-

stämmelserna om kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare i stället för bestäm-

melserna om övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare enligt förordningen 

(2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet (finansieringsförordningen). 

 

Definitionen av begreppet restprodukter ändras inte i förhållande till vad som nu 

gäller enligt lagen. Med kärnämne som inte skall användas på nytt avses enligt 

2 § 2 kärntekniklagen i första hand använt kärnbränsle som inte har placerats i 

slutförvar.  

 

Begreppet driftavfall förtydligas men ändrar inte vad som i sak gäller enligt lagen. 

Begreppet har tidigare använts i kärntekniska sammanhang och förekommer i för-

arbetena till kärntekniklagen
66

. Genom att ange att begreppet enbart omfattar 

kärnavfall som uppstår under anläggningens kontinuerliga drift för sitt ändamål, 

t.ex. för att producera elektrisk ström, exkluderas kärnavfall som uppstår i sam-

band med rivning och avveckling av en kärnteknisk anläggning. 

 

4 § 

Paragrafen förtydligas på några punkter men ändras inte i sak. I paragrafens 

inledning görs en språklig justering.  

 

Punkten 6 kompletteras genom att ange att den myndighetstillsyn som behövs för 

en säker hantering och slutförvaring av restprodukter kan täckas av medel från 

kärnavfallsfonden. Kostnaderna för SSM tillsyn regleras även genom förordningen 

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. En samordning 

mellan dessa båda förordningar görs av regeringen.  

 

Punkten 7 förtydligas genom angivelsen att statens kostnader för prövning samt 

övervakning och kontroll av slutförvar inte omfattar slutförvar för driftavfall. 

Vidare kompletteras punkten 7 genom att ange att även kommunernas kostnader 

för prövning av frågor om slutförvaring ska finansieras genom kärnavfallsavgiften. 

Det är alltså fråga om sådan prövning som kommunen gör med anledning av att en 

ansökan om att få upprätta en slutförvarsanläggning har lämnats in enligt miljö-

balken. Kompletteringen motiveras av den prövning som kommunfullmäktige ska 

                                                      

 
66 Se prop. 1983/84:60, s. 38. 



 Sida 101 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

göra som en följd av att frågor om slutförvaring i detta sammanhang är under-

kastade den s.k. kommunala vetorätten enligt 17 kap. 6 § miljöbalken.  

 

5 § 

I paragrafen införs begrepp som tidigare definierats i 2 § finansieringsförord-

ningen. Samtidigt förtydligas dessa begrepp i vissa avseenden. I paragrafen införs 

också begreppet kärnavfallsfonden som en ny legaldefinition. Begreppet riskavgift 

tas bort. I sak är det ingen ändring av innebörden av definitionerna.  

 

Begreppen grundkostnad och merkostnad förtydligas genom att ange att de är de 

årliga förväntade kostnaderna som avses. 

 

Begreppet kärnavfallsfonden är ny och anger syftet med fonden. Några andra 

ändamål för kapitalet i fonden än att finansiera de kostnader som avses i lagens 1 § 

får inte förekomma. 

 

Finansieringsbeloppet utgör en säkerhet för ännu inte inbetalda avgifter. Begrepp-

et förtydligas genom att ange att det är det diskonterade värdet av grundkostnad-

erna och merkostnaderna som uppkommer vid en viss i definitionen angiven 

tidpunkt som avses. Vidare anges att beloppet avser en enskild tillståndshavares 

andel i kärnavfallsfonden. 

 

Finansieringsbeloppet utgör således en säkerhet för den kreditrisk som är för-

knippad med de kärnavfallsavgifter som är fastslagna men ännu inte betalade. Om 

beloppet tillförs kärnavfallsfonden, i det fall inbetalningarna av kärnavfallsavgifter 

upphör, så innebär det att fondtillgången blir lika stor som systemets förväntade 

skuld. Finansieringsbeloppet syftar således till att utgöra en säkerhet för att 

beräknade men ännu inte betalda kärnavfallsavgifter kommer att tillföras fonden, 

även om den elproduktion som avgifterna är tänkta att tas ut på skulle upphöra 

tidigare än beräknat.  

 

Kompletteringsbeloppet syftar till att säkerställa att det är tillståndshavarna som tar 

det finansiella ansvaret även för oplanerade händelser. Beloppet baseras på till-

ståndshavarnas kostnadsberäkningar som används för att beräkna kärnavfalls-

avgifter. Begreppet breddas genom den föreslagna definitionen i syfte att fånga 

upp osäkerheter på såväl tillgångs- som skuldsidan i finansieringssystemet. 

Kompletteringsbeloppet utgör ett komplement till det löpande avgiftsuttaget och 

finansieringsbeloppet och bidrar sammantaget till att sannolikheten för att 

finansieringen av tillståndshavarnas skyldigheter ska kunna fullgöras blir hög. 

 

6 §  

I paragrafen görs vissa språkliga justeringar men ingen ändring i sak. 
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Begreppet ”finansiera”, som används i andra stycket, knyter på ett bättre sätt an till 

lagens syfte att finansiera åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet, än vad det tidigare använda begreppet täcka gör. Finansiera är 

ett vedertaget begrepp inom såväl nationalekonomi som finansiell ekonomi. 

 

7 § 

Bestämmelsen utgör ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet 

regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter som rör kärnavfalls-

avgiftens betalning. Den kompletteras av bemyndigandet i 11 c § och ändras 

därigenom inte i sak.  

 

9 § 

Bestämmelsen ändras inte i sak men genom att begreppen finansieringsbelopp och 

säkerhetsbelopp införts i lagen blir det genom bestämmelsen tydligt att den som är 

skyldig att betala kärnavfallsavgift också är skyldig att ställa säkerheter mot-

svarande finansieringsbeloppet respektive kompletteringsbeloppet. 

 

Det nya andra stycket är ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet 

regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter beträffande säkerheterna. 

 

10 §  

Bestämmelsen, som riktar sig till reaktorinnehavarna, motsvarar det bemyndig-

andet som finns enligt 10.1 § i nu gällande lag. De åtaganden som blir möjliga att 

meddela föreskrifter om enligt paragrafen är avsedda att komplettera eller helt 

kunna ersätta de säkerheter som anges i 9 §.  

 

11 § 

Paragrafen har anpassats till den ändring av 14 § kärntekniklagen som trädde i 

kraft den 1 januari 2011. Paragrafens tillämpning utvidgas till att omfatta även fall 

då en kärnkraftsreaktor är permanent avstängd.  

 

I paragrafen införs en uppräkning i fyra punkter av de fall som omfattas av para-

grafen. Detta innebär ingen ändring i sak.  

 

Innebörden av bestämmelsen är att avgiftsskyldigheten i praktiken inte upphör 

förrän allt kärnavfall från en verksamhet som omfattas av lagen finns i förslutna 

slutförvar. Detta får till följd att också tillståndshavare som upphört med sin verk-

samhet kan bli avgiftsskyldiga för de åtgärder som återstår att vidta enligt kärn-

tekniklagen såsom t.ex. omhändertagande av kärnavfall och nedmontering av 

anläggningar. 
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Lagen innehåller ingen möjlighet till dispens, utan befrielse från avgiftsskyldighet 

följer indirekt av att befrielse från skyldigheterna enligt kärntekniklagen medges i 

enlighet med dess 14 §. 

 

11 a §  

Paragrafen är ny. Bestämmelsen anger de grundläggande principerna som ska gälla 

då kärnavfallsavgiften ska beräknas.  

 

Första stycket anger de utgångspunkter som ska gälla vid beräkningen av 

kärnavfallsavgiften för reaktorinnehavare. Avgiften ska baseras på förväntad 

elproduktion. I de fall en reaktor är permanent avställd ska avgiften beräknas i 

enlighet med vad som anges i paragrafens andra stycke.    

 

Andra stycket anger utgångspunkterna vid beräkning av kärnavfallsavgiften för de 

tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare. Kärnavfallsavgiften beräknas 

individuellt för varje avgiftsskyldig tillståndshavare. Bestämmelsen innebär att 

kärnavfallsavgiften inte får överstiga vad som beräknas motsvara det diskonterade 

värdet av de totala kostnader som är kopplat till tillståndshavarens verksamhet. 

 

Det tredje stycket anger grunderna för hur det diskonterade värdet ska beräknas. 

 

11 b § 

Paragrafen är ny. Paragrafen anger de parametrar som ska beaktas då komplett-

eringsbeloppet beräknas. 

  

Med anledning av att avgiftsuttaget och finansieringsbeloppet justeras vart tredje 

år så absorberar det i praktiken en mängd olika osäkerheter i systemet såsom ökade 

kostnader, en svag fondutveckling, en avvikande elproduktion m.m. Det går dock 

inte att förutsätta att denna rullningsmekanism upprätthålls i precis alla lägen. 

Kompletteringsbeloppet utgör således ett komplement till det löpande avgifts-

uttaget och finansieringsbeloppet. Kompletteringsbeloppet ska beräknas med en 

diskonteringsränta som motsvarar den förväntade avkastningen i kärnavfalls-

fonden. 

 

Därutöver fångar kompletteringsbeloppet – till skillnad från finansieringsbeloppet 

– även upp sådana situationer där det mellan två beräkningsperioder bedöms finnas 

en ökad osäkerhet kring framtida förväntade utfall i systemet, utan att det för den 

sakens skulle behöver ha skett någon förändring i tidigare beräknade förvänt-

ningar.   

 

Kompletteringsbeloppet bidrar även till att tillståndshavarna tar sitt fulla ansvar 

även i sådana fall där den egna förmågan att hantera ogynnsamma utfall är 
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begränsad eller helt upphört. Till exempel om kostnadsökningar skulle uppstå efter 

det att en reaktor ställts av. 

 

Kompletteringsbeloppets funktion är fokuserat på att upprätthålla rullnings-

mekanismen i finansieringssystemet, vilket fyller en mycket viktig funktion för att 

minska statens residualrisk. Det innebär att så länge kärnavfallsavgifter och säker-

heter fortsätter att efter behov justeras respektive betalas och ställas så kommer 

inte säkerheten för kompletteringsbeloppet att infrias, fast oplanerade utfall likväl 

kan ha inträffat.  

 

Att säkerheten för kompletteringsbeloppet endast med låg sannolikhet kommer att 

behöva infrias förändrar alltså inte dess betydelse i finansieringssystemet. 

 

11 c § 

Bestämmelsen kompletterar det bemyndigande som ges enligt 7 §.  

 

Bemyndigandet innebär bl.a. att det är regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer som, med utgångspunkt i 11 a och 11 b §§ bestämmer hur 

kärnavfallsavgiften, finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet ska 

beräknas. 

 

12 § 

Bestämmelsen i det nya andra stycket anger hur medlen i kärnavfallsfonden ska 

förvaltas. Placeringarna av medlen i fonden ska utföras på det sätt som bäst gagnar 

statens intresse av att säkerställa finansieringen av de kostnader som anges i 4 §. 

Vidare uppställs ett allmänt krav att placeringarna ska ske på ett aktsamt sätt enligt 

den s.k. aktsamhetsprincipen.  

 

15 § 

Paragrafen föreskriver användningsområdet för inbetalade kärnavfallsavgifter. 

Bestämmelsen motsvarar i denna del nuvarande 15 § i nu gällande lag. 

 

15 a § 

Paragrafen är ny och anger under vilka förutsättningar finansieringsbeloppet får tas 

i anspråk. Paragrafen ersätter i den delen bestämmelsen enligt 15 § första stycket, 

andra meningen i nu gällande lag. Bestämmelsen innebär också en precisering av 

möjligheterna, enligt förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanter-

ingen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, att kunna ta ut säkerheterna i 

anspråk.  

 

Bestämmelsen föreskriver att en säkerhet avseende finansieringsbeloppet ska 

kunna tas i anspråk om en viss bestämd avgiftsskyldigs fonderade medel inte 
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förväntas täcka kostnaderna och den avgiftsskyldige inte vidtar de åtgärder enligt 

lagen, eller tillskjuter de medel, som behövs för att säkerställa finansieringen. 

 

Säkerhet motsvarande finansieringsbeloppet som tagits i anspråk ska i sin helhet 

tillföras fonden. 

 

15 b §  

Paragrafen är ny och anger under vilka förutsättningar kompletteringsbeloppet får 

tas i anspråk. Paragrafen ersätter i den delen bestämmelsen enligt 15 § första 

stycket, andra meningen i nu gällande lag. Bestämmelsen innebär också en precis-

ering av möjligheterna, enligt förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för 

hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, att kunna ta ut säker-

heterna i anspråk.  

 

Bestämmelsen föreskriver att en säkerhet avseende kompletteringsbeloppet ska 

kunna tas i anspråk om en viss bestämd avgiftsskyldig tillståndshavare inte vidtar 

de åtgärder enligt lagen, eller tillskjuter de medel, som behövs för att säkerställa 

finansieringen samt att den avgiftsskyldiges fonderade medel fortfarande inte 

bedöms finansiera kostnaderna eller att inget nytt kompletteringsbelopp ställs. 

 

Säkerhet motsvarande kompletteringsbelopp som tagits i anspråk ska i sin helhet 

tillföras fonden.  

 

15 c §  

Bestämmelsen motsvarar i huvudsak det bemyndigande som ges enligt 15 § andra 

stycket i nu gällande lag.  

 

Bemyndigandet innebär att det är regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer som beslutar om att ställda säkerheter ska tas i anspråk.  Bemyndig-

andet möjliggör för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

som beslutar att meddela närmare föreskrifter om ianspråktagandet av säker-

heterna. 

 

16 §  

I paragrafen görs en språklig justering som inte ändrar bestämmelsen i sak. Se 

även författningskommentaren till 6 §. 

 

17 a § 

Paragrafen är ny. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak det bemyndigande som ges 

enligt 18 § första stycket i nu gällande lag. 
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Bestämmelsen, som föreskriver vilka planer, beräkningar och andra uppgifter som 

tillståndshavare ska ge in till den myndighet regeringen bestämmer, motsvarar i 

huvudsak bestämmelse enligt 18 § första stycket i nu gällande lag.  

 

Med begreppet ”kostnader som förväntas uppkomma”, som anges i punkten 1, 

avses att tillståndshavaren vid en given tidpunkt gör bästa möjliga uppskattning av 

prognostiserade kostnader som beräknas belasta kärnavfallsfonden under kalender-

året. Dessa prognostiserade kostnader kan vid de kvartalsvisa avstämningarna av 

utbetalningsplanen justeras och tillståndshavarna ska då beskriva orsaker till de 

föreslagna justeringarna jämfört med senaste godkända utbetalningsplan. Tillsyns-

myndigheten granskar utbetalningsplanen mot den senaste av tillsynsmyndigheten 

granskade kostnadsberäkningen. 

 

Punkten 3 ålägger tillståndshavaren att även upprätta och ge in kostnadsberäk-

ningar och andra uppgifter som behövs för beräkningen av kärnavfallsavgiften 

eller andra uppgifter som i övrigt kan behövas. Det kan vara fråga om uppgifter 

som tillsynsmyndigheten anser saknas, behöver kompletteras eller förtydligas för 

att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 

Tredje stycken bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer 

att meddela ytterligare föreskrifter om planer, beräkningar och andra uppgifter. 

 

17 b §  

Paragrafen är ny och föreskriver en skyldighet för dem som erhållit fondmedel ur 

kärnavfallsfonden att till den myndighet som regeringen föreskriver redovisa hur 

medlen har använts. Andra stycket bemyndigar regeringen eller den myndighet 

regeringen som bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om redovisningen. 

 

17 c § 

Paragrafen är ny. Bestämmelsen föreskriver utbetalade fondmedel som inte 

använts på det sätt föreskrivs enligt lagen ska återbetalas eller avräknas. 

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att dels besluta 

om återbetalning eller avräkning, dels besluta om kompensation för kärnavfalls-

fonden för förlorad avkastning i sammanhanget. 

 

17 d §  

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av 

lagen och av de föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen. Tillsynen 

avser tillståndshavarnas, kommunernas och de ideella föreningarnas hantering av 

utbetalade fondmedel. Däremot ska tillsynen inte omfatta andra statliga 

myndigheters verksamhet enligt lagen. Regeringen granskar de statliga 
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myndigheternas medelsanvändning i samband med att myndigheternas ansökan 

om fondmedel för nästkommande år prövas.  

 

Allmänt kan nämnas att tillsyn över hur statliga myndigheter efterlever lagar och 

andra författningar utövas av Justitiekanslern, JK, medan Riksrevisionen utövar en 

oberoende revision av statliga myndigheter som omfattar både effektivitetsrevision 

och revision av redovisningen. 

 

Andra stycket anger att tillsynsmyndigheten ska ta initiativ till att vidta åtgärder så 

snart det finns anledning att anta att någon inte följt bestämmelserna som 

meddelats. 

 

Tredje stycket bemyndigar tillsynsmyndigheten att revidera hur utbetalade 

fondmedel har använts. Med revidera avses en kritisk och noggrann genomgång av 

den redovisning som lämnats in till myndigheten enligt 17 b § i avsikt att 

kontrollera om utbetalade fondmedel har använts till avsett ändamål eller i enlighet 

med gjorda avsättningar till kärnavfallsfonden. Tillsynsmyndigheten ska i det 

sammanhanget bedöma om något i redovisningen behöver förbättras, korrigeras 

eller rättas i något avseende. 

 

18 §  

Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen enligt första stycket har förts över 

till 17 a §. I övrigt har bestämmelsen inte ändrats i sak. 

 

19 § 

Paragrafen har kompletterats med straffbestämmelser för vilka straff kan dömas ut. 

För att straff ska kunna dömas ut krävs det enligt bestämmelsen att det varit fråga 

om uppsåt eller grov oaktsamhet. Sanktionerna har anspassats till vad som är 

vanligt förekommande inom den allmänna straffrätten.  

 

Om det finns en klar misstanke om att en straffbar överträdelse föreligger bör 

tillsynsmyndigheten göra en anmälan till åtal utan att ta ställning till rena bevis-

frågor.  

 

Eftersom det straffbara området kan träffa helt obetydliga företeelser innehåller 

bestämmelsens andra stycke en ventil för att på så sätt undvika att rena bagateller 

kriminaliseras. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig 

med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen. I 

de fall tillsynsmyndigheten väljer att inte anmäla till åtal bör detta ställningstag-

ande komma till uttryck i ett beslut om inte annat för att den som berörs av till-

synen ska få vetskap om att det aktuella tillsynsförfarandet har avslutats. 
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Andra stycket reglerar vidare på traditionellt sätt konkurrensfrågan mellan special-

straffrätten och den allmänna straffrätten. 

 

20 §  

Paragrafen är ny och innehåller den i straffrätten sedvanliga skiljelinjen mellan 

straff och vite. 
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14.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet 
 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:715) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet  

dels att 19, 28, 36 och 41 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 28 § ska utgå, 

dels att 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 25–27, 29–32, 34, 35, 37–39, 

42–44 och 46–53 §§ samt rubriken närmast före 18 och 37 §§ ska ha följande 

lydelse, 

dels att rubriken före 30 § ska sättas före 29 §, 

dels att det i förordningen skall införas 6 nya paragrafer, 15 a–15 d, 26 a och 

47 a §§, samt närmast före 15 a, 26 a och 47 a §§ nya rubriker av följande 

lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

I denna förordning avses med 

 finansieringslagen: lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärd-

er för hanteringen av restprodukt-

er från kärnteknisk verksamhet, 

Studsvikslagen: lagen (1988: 

1597) om finansiering av hanter-

ingen av visst radioaktivt avfall 

m.m., 

reaktorinnehavare: den som har 

tillstånd enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet att inneha 

eller driva en eller flera kärn-

kraftsreaktorer som inte perma-

nent har ställts av, 

grundkostnaden: summan av de 

förväntade kostnaderna för åt-

gärder och verksamhet som avses i 

4 § 1–3 finansieringslagen, 

merkostnaden: summan av de 

förväntade kostnaderna för verk-

samhet som avses i 4 § 4–9 

finansieringslagen, 

finansieringsbelopp: ett belopp 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060647.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19881597.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19881597.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

som motsvarar skillnaden mellan 

de återstående grundkostnaderna 

och merkostnaderna för de rest-

produkter som har uppkommit då 

beräkningen görs och de medel 

som har fonderats för dessa kost-

nader, 

kompletteringsbelopp: ett be-

lopp som motsvarar en skälig upp-

skattning av kostnader som avses i 

4 § 1–3 finansieringslagen och 

som kan uppkomma till följd av 

oplanerade händelser. 

Termer och uttryck som i övrigt 

används i denna förordning har 

samma betydelse som i finans-

ieringslagen. 

Termer och uttryck som an-

vänds i lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hantering-

en av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet har samma be-

tydelse i denna förordning. 

3 § 

En reaktorinnehavare ska, i sam-

råd med övriga reaktorinnehavare, 

upprätta en kostnadsberäkning och 

ge in den till Strålsäkerhets-

myndigheten senast den 7 januari 

vart tredje år. 

En reaktorinnehavare ska, i sam-

råd med övriga reaktorinnehavare, 

upprätta en sådan kostnadsberäk-

ning som avses i 17 a § första 

stycket 2 lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hantering-

en av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet och ge in den 

till Strålsäkerhetsmyndigheten 

senast under september månad 

vart tredje år, samma år som det 

program som avses i 25 § förord-

ningen (1984:14) om kärnteknisk 

verksamhet ges in till myndig-

heten. 

I kostnadsberäkningen ska 

1. anges den totala grundkost-

naden för samtliga reaktorinne-

havare, 

I kostnadsberäkningen ska 

1. anges grundkostnaden för 

samtliga reaktorinnehavare, 

2. anges den del av den totala 

grundkostnaden som är gemensam 

för samtliga reaktorinnehavare, 

2. anges den del av grundkost-

naden som är gemensam för samt-

liga reaktorinnehavare, 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3. för varje reaktorinnehavare 

anges 

a) den del av den totala grund-

kostnaden som är hänförlig till 

reaktorinnehavarens reaktorer, 

3. för varje reaktorinnehavare 

anges den del av grundkostnaden 

som är hänförlig till reaktorinne-

havarens reaktorer, 

b) hur stor andel av den totala 

mängden uppkomna och förvänt-

ade restprodukter som utgörs av 

restprodukter från reaktorinnehav-

arens reaktorer, och 

 

c) den del av den totala 

grundkostnaden som bör läggas 

till grund för reaktorinnehavarens 

finansieringsbelopp, 

 

4. anges det kompletterings-

belopp som bör gälla för varje 

reaktorinnehavare, 

4. anges grundkostnaden under 

den driftstid som avses i 4 § räknat 

från den tidpunkt då kostnads-

beräkningen lämnades in 

a) för samtliga reaktorinnehav-

are, 

b) till den del som är gemensam 

för samtliga reaktorinnehavare, 

c) till den del som är hänförlig 

till varje reaktorinnehavare, och 

d) till den del som bör läggas till 

grund för varje reaktorinnehav-

ares finansieringsbelopp. 

5. anges hur mycket energi som 

varje reaktorinnehavare planerar 

att leverera under de närmast 

kommande tre kalenderåren efter 

det att kostnadsberäkningen senast 

ska ha givits in, och 

 

6. anges de kostnader som 

förväntas uppkomma under vart 

och ett av de närmast kommande 

tre kalenderåren efter det att 

kostnadsberäkningen senast ska 

ha givits in för 

a) behandling, mellanlagring 

och slutförvaring av använt kärn-

bränsle, 

b) avställnings- och servicedrift, 

5. anges hur stor del av grund-

kostnaden som avser 

a) behandling, mellanlagring 

och slutförvaring av använt kärn-

bränsle, 

b) avställnings- och servicedrift, 

specificerat för varje reaktor,  

c) rivning, inklusive mellan-

lagring och slutförvaring av kärn-

avfall från rivningen, specificerat 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

specificerat för varje reaktor, och 

c) rivning, inklusive mellan-

lagring och slutförvaring av kärn-

avfall från rivningen, specificerat 

för varje reaktor. 

för varje reaktor, samt 

d) forsknings- och utvecklings-

verksamhet. 

 De förväntade kostnader som 

redovisas som grundkostnader ska 

avse det sannolikhetsvägda medel-

värdet av samtliga kostnader i den 

utfallsmängd som har antagits för 

beräkningen. 

 Till kostnadsberäkningen ska 

fogas uppgifter om hur mycket 

energi som varje reaktorinnehav-

are årligen planerar att leverera 

under den driftstid som anges i 4 § 

räknat från den tidpunkt då kost-

nadsberäkningen lämnades in. 

4 § 

I kostnadsberäkningen enligt 3 § ska varje reaktor, som inte permanent 

har ställts av, anses ha 

1. en total driftstid om 40 år, och 1. en total driftstid om 50 år, och 

2. en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att 

anta att driften kan komma att upphöra dessförinnan. 

6 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska för 

var och en av reaktorinnehavarna 

upprätta ett förslag till den kärn-

avfallsavgift som reaktorinnehav-

aren ska betala de närmast kom-

mande tre kalenderåren efter det 

att kostnadsberäkningen enligt 3 § 

senast ska ha givits in. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska för 

var och en av reaktorinnehavarna 

upprätta ett förslag till den kärn-

avfallsavgift som reaktorinnehav-

aren ska betala de närmast kom-

mande tre kalenderåren efter det 

att avgiftsförslaget enligt 8 § 

första stycket senast ska ha givits 

in till regeringen. 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

upprätta förslaget 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska i 

enlighet med bestämmelserna i 

11 a § lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hantering-

en av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet upprätta för-

slaget 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060647.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1. med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt 3 §, 

2. med beaktande av den totala merkostnaden, och 

3. så att samtliga förväntade 

kostnader, sedan hänsyn tagits till 

vad som tidigare har betalats, kan 

förväntas bli täckta av de avgifter 

som reaktorinnehavaren kommer 

att betala under reaktorernas 

återstående driftstid. 

3. så att samtliga grundkostnad-

er och merkostnader, sedan hän-

syn tagits till fonderade medel, blir 

finansierade av de avgifter som 

reaktorinnehavaren förväntas be-

tala under reaktorernas återstående 

driftstid. 

Den föreslagna avgiften ska an-

ges i kronor per levererad kilo-

wattimme elström. 

Den föreslagna avgiften ska för 

kärnkraftsreaktorer som inte är 

permanent avstängda anges i 

kronor per levererad kilowattimme 

elström. 

 Förslaget till avgift för en per-

manent avställd reaktor ska upp-

rättas så att samtliga grundkost-

nader och merkostnader, sedan 

hänsyn tagits till fonderade medel, 

blir finansierade av de avgifter 

som tillståndshavaren ska betala 

de närmast kommande tre 

kalenderåren. Om det finns sär-

skilda skäl, får förslaget upprättas 

så att kostnaderna kan förväntas 

bli finansierade under en kortare 

eller längre tidsperiod. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge reaktorinnehavaren samt berörda 

myndigheter, kommuner och organisationer tillfälle att yttra sig över 

avgiftsförslaget. 

8 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska in-

om nio månader från det att kost-

nadsberäkningen enligt 3 § senast 

ska ha givits in, lämna avgifts-

förslaget enligt 6 § till regeringen 

för beslut om kärnavfallsavgiften. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska in-

om tolv månader från det att kost-

nadsberäkningen enligt 3 § senast 

ska ha givits in, yttra sig över kost-

nadsberäkningen och lämna av-

giftsförslaget enligt 6 § till reger-

ingen för beslut om kärnavfalls-

avgiften. 

Av förslaget ska framgå 

1. vilken avgift som förordas för 

den period som avses, 

Av förslaget ska framgå 

1. vilken avgift per reaktorinne-

havare som förordas för den 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P6
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2. hur den gemensamma grund-

kostnaden fördelas på varje 

reaktorinnehavare, 

3. grundkostnaden för varje 

reaktorinnehavare, 

period som avses, 

4. de närmare skälen för bedöm-

ningen i de fall som denna avviker 

från reaktorinnehavarens beräk-

ningar, 

5. merkostnaden och beräk-

ningsunderlaget för denna, och 

6. vilka faktorer som anses vara 

särskilt kritiska för kostnads-

utvecklingen. 

2. de närmare skälen för 

myndighetens förslag, 

3. merkostnaden och beräk-

ningsunderlaget för denna, och 

4. vilka faktorer som anses vara 

särskilt kritiska för kostnads-

utvecklingen. 

9 § 

En avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska, 

enskilt eller i samråd med en eller flera andra tillståndshavare, upprätta 

en kostnadsberäkning och ge in den till Strålsäkerhetsmyndigheten senast 

den 7 januari vart tredje år. I kostnadsberäkningen ska anges 

1. den totala grundkostnaden för 

de anläggningar som omfattas av 

tillståndshavarens eller de samråd-

ande tillståndshavarnas tillstånd, 

1. grundkostnaden för de an-

läggningar som omfattas av till-

ståndshavarens eller de samråd-

ande tillståndshavarnas tillstånd, 

2. den förväntade återstående driftstiden för anläggningar som inte 

permanent har ställts av, 

3. vilka åtgärder och vilken 

verksamhet som kan berättiga till 

sådan ersättning som avses i 17 § 

finansieringslagen, 

3. vilka åtgärder och vilken 

verksamhet som kan berättiga till 

sådan ersättning som avses i 17 § 

lagen (2006:647) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av rest-

produkter från kärnteknisk verk-

samhet, 

4. den del av den totala grund-

kostnaden som bör läggas till 

grund för finansieringsbeloppet, 

och 

4. den del av grundkostnaden 

som bör läggas till grund för 

finansieringsbeloppet, och 

5. de kostnader som förväntas 

uppkomma under vart och ett av 

de närmast kommande tre kalen-

deråren efter det att kostnads-

beräkningen senast ska ha givits in 

för 

5. hur stor del av grundkostnad-

en som avser  

a) behandling, mellanlagring 

och slutförvaring av kärnavfall och 

kärnämne som inte ska användas 

igen, 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

a) behandling, mellanlagring 

och slutförvaring av kärnavfall och 

kärnämne som inte ska användas 

igen, 

b) avställnings- och servicedrift, 

specificerat för varje kärnteknisk 

anläggning, och 

c) rivning, inklusive mellan-

lagring och slutförvaring av kärn-

avfall från rivningen, specificerat 

för varje anläggning. 

 

b) avställnings- och servicedrift, 

specificerat för varje kärnteknisk 

anläggning,  

c) rivning, inklusive mellan-

lagring och slutförvaring av kärn-

avfall från rivningen, specificerat 

för varje anläggning, samt 

d) forsknings- och utvecklings-

verksamhet. 

Första stycket gäller inte anläggningar som omfattas av en kostnads-

beräkning enligt 3 §. 

11 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

upprätta ett förslag till den kärn-

avfallsavgift som tillståndshavaren 

ska betala de närmast kommande 

tre kalenderåren efter det att kost-

nadsberäkningen enligt 9 § senast 

ska ha givits in. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i 

enlighet med bestämmelserna i 

11 a § lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hanter-

ingen av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet upprätta ett 

förslag till den kärnavfallsavgift 

som tillståndshavaren ska betala 

de närmast kommande tre 

kalenderåren efter det att kost-

nadsberäkningen enligt 9 § första 

stycket senast ska ha givits in.  

Strålsäkerhetsmyndigheten ska upprätta förslaget 

1. med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt 9 §, 

2. med beaktande av den totala 

merkostnaden och, i förekomman-

de fall, tillståndshavarens rätt till 

sådan ersättning som avses i 17 § 

finansieringslagen, och 

 

2. med beaktande av den totala 

merkostnaden och, i förekomman-

de fall, tillståndshavarens rätt till 

sådan ersättning som avses i 17 § 

lagen (2006:647) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av rest-

produkter från kärnteknisk verk-

samhet, och 

3. så att samtliga förväntade 

kostnader för en anläggning som 

inte permanent har ställts av, sedan 

hänsyn tagits till vad som tidigare 

har betalats, kan förväntas bli 

3. så att samtliga förväntade 

kostnader för en anläggning som 

inte permanent har ställts av, sedan 

hänsyn tagits till fonderade medel, 

blir finansierade av de avgifter 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P9S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060647.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060647.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

täckta av de avgifter som till-

ståndshavaren kommer att betala 

under anläggningens förväntade 

återstående driftstid. 

som tillståndshavaren ska betala 

under anläggningens förväntade 

återstående driftstid. 

 Den föreslagna avgiften ska an-

ges som ett årligt belopp. 

Förslaget till avgift för en 

anläggning som permanent har 

ställts av ska upprättas så att 

samtliga förväntade kostnader, 

sedan hänsyn tagits till vad som 

tidigare har betalats, kan 

förväntas bli täckta av de avgifter 

som tillståndshavaren kommer att 

betala de närmast kommande tre 

kalenderåren. Om det finns sär-

skilda skäl, får förslaget upprättas 

så att kostnaderna kan förväntas 

bli finansierade under en kortare 

eller längre tidsperiod. 

Förslaget till avgift för en 

anläggning som permanent har 

ställts av ska upprättas så att 

samtliga förväntade kostnader, 

sedan hänsyn tagits till fonderade 

medel, blir finansierade av de 

avgifter som tillståndshavaren ska 

betala de närmast kommande tre 

kalenderåren. Om det finns sär-

skilda skäl, får förslaget upprättas 

så att kostnaderna kan förväntas 

bli finansierade under en kortare 

eller längre tidsperiod. 

13 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, med utgångspunkt från förslaget enligt 

11 §, besluta om den kärnavfallsavgift som tillståndshavaren ska betala 

de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen 

enligt 9 § senast ska ha givits in. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

med ett eget förslag lämna över ett 

ärende enligt första stycket till reg-

eringen för beslut om kärnavfalls-

avgift i de fall då 

1. ärendet gäller en kärnkrafts-

reaktor som permanent har ställts 

av efter den 31 december 1995, 

eller 

2. ärendet har principiell be-

tydelse eller annars är av särskild 

vikt. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

med ett eget förslag lämna över ett 

ärende enligt första stycket till reg-

eringen för beslut om kärnavfalls-

avgift i de fall då ärendet har 

principiell betydelse eller annars är 

av särskild vikt. 

 

Ett överlämnande enligt andra stycket ska ske inom sex månader från 

det att kostnadsberäkningen senast ska ha givits in enligt 9 §. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P13S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P13S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P13S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P9
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Beräkning av diskonterings-

räntekurva och inflationskurva 

 
15 a § 

 Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid 

upprättande av förslag till kärn-

avfallsavgift enligt 6 eller 11 §, för 

löptider upp till 10 år, använda en 

diskonteringsräntekurva som be-

räknas som genomsnittet av  

 1. den räntekurva som bestäms 

av marknadsräntor på statsskuld-

växlar och statsobligationer, och 

2. den räntekurva som bestäms 

av marknadsräntor på skuldför-

bindelser utgivna enligt lagen 

(2003:1223) om utgivning av 

säkerställda obligationer. 

 Räntekurvorna ska bestämmas 

som nollkupongsräntor och genom 

linjär interpolering mellan räntor-

na vid existerande återstående 

löptider. 

 
15 b § 

 Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid 

upprättande av förslag till kärn-

avfallsavgift enligt 6 eller 11 §, för 

löptider som överstiger 10 år, an-

vända en diskonteringsräntekurva 

som bestäms med utgångspunkt 

från årliga terminsräntor. 

 Terminsräntan ska för 

1. en löptid på 10 år beräknas 

med utgångspunkt från diskont-

eringsräntan enligt 15 a §, 

2. löptider på 20 år och därut-

över uppgå till 4,45 procent, och 

3. löptider mellan 10 och 20 år 

beräknas genom linjär interpoler-

ing mellan terminsräntorna enligt 

1 och 2. 
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15 c § 

 Till en diskonteringsräntekurva 

som har beräknats enligt 15 a § 

eller 15 b § ska läggas en av-

kastningspremie på 0,5 procent-

enheter för samtliga löptider. 

 
15 d § 

 Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid 

upprättande av förslag till kärn-

avfallsavgift enligt 6 eller 11 §, om 

det behövs, räkna om grundkost-

nader och merkostnader från fast 

till löpande penningvärde baserat 

på en inflationskurva. 

 Inflationskurvan för löptider 

upp till 10 år ska beräknas med 

utgångspunkt från skillnader i 

räntor mellan nominella och reala 

statsobligationer. 

 Inflationskurvan för löptider 

över 10 år ska bestämmas med ut-

gångspunkt från årsvis framtida 

inflation. 

 Den årsvisa framtida inflationen 

ska för 

1. en löptid på 10 år beräknas 

med utgångspunkt från inflations-

kurvan enligt andra stycket, 

2. löptider på 20 år och därut-

över uppgå till 2 procent, och 

3. löptider mellan 10 och 20 år be-

räknas genom linjär interpolering 

mellan den årsvisa inflationen 

enligt 1 och 2. 

Förvaltning av avgiftsmedlen Förvaltning av medlen i kärn-

avfallsfonden 

18 § 

Kärnavfallsfonden ska för de av-

giftsskyldigas räkning förvalta de 

Bestämmelser om förvaltningen av 

fondmedel finns i förordningen 
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inbetalade kärnavfallsavgifterna i 

en fond. Även sådana avgifter som 

har betalats enligt Studsvikslagen 

ska förvaltas i fonden. 

(20XX:XX) om förvaltning av in-

betalade medel i kärnavfalls-

fonden. 

20 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, 

med utgångspunkt från den 

kostnadsberäkning som lämnas 

enligt 3 §, upprätta förslag till 

finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp för varje reaktor-

innehavare. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, 

med utgångspunkt från den 

kostnadsberäkning som lämnas 

enligt 3 §, upprätta förslag till 

finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp för varje reaktor-

innehavare. Vid upprättandet av 

förslaget ska diskonteringsränte-

kurvan och inflationskurvan 

beräknas enligt 15 a–15 d §§. 

Förslaget ska lämnas till 

regeringen för beslut om finans-

ieringsbelopp och kompletterings-

belopp tillsammans med det av-

giftsförslag som avses i 8 §. 

Förslaget och den närmare 

motiveringen till detta ska lämnas 

till regeringen för beslut om 

finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp tillsammans med det 

avgiftsförslag som avses i 8 §. 

22 § 

Om regeringen begär det ska 

Riksgäldskontoret, innan de säker-

heter som avses i 21 § prövas, 

yttra sig i frågan om säkerheterna 

är godtagbara. Om det behövs för 

att säkerställa statens rätt, ska 

Riksgäldskontoret föreslå de vill-

kor som säkerheterna bör förenas 

med. 

Om regeringen begär det ska 

Riksgäldskontoret, innan de säker-

heter som avses i 21 § prövas, 

yttra sig i frågan om säkerheternas 

värdebeständighet. Om det behövs 

för att säkerställa statens rätt, ska 

Riksgäldskontoret föreslå de vill-

kor som säkerheterna bör förenas 

med. 

23 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, 

med utgångspunkt från den kost-

nadsberäkning som lämnas enligt 

9 §, besluta om finansierings-

beloppet för en avgiftsskyldig till-

ståndshavare som inte är reaktor-

innehavare. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, 

med utgångspunkt från den kost-

nadsberäkning som lämnas enligt 

9 §, besluta om finansierings-

beloppet för en avgiftsskyldig till-

ståndshavare som inte är reaktor-

innehavare. Diskonteringsränte-
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kurvan och inflationskurvan ska 

därvid beräknas enligt 15 a–

15 d §§. 

25 § 

Riksgäldskontoret ska pröva så-

dana säkerheter som avses i 24 §. 

Om det behövs för att säkerställa 

statens rätt, får Riksgäldskontoret 

förena säkerheterna med villkor. 

Om regeringen begär det ska Riks-

gäldskontoret, innan de säkerheter 

som avses i 24 § prövas, yttra sig i 

frågan om säkerheternas värdebe-

ständighet. Om det behövs för att 

säkerställa statens rätt, ska Riks-

gäldskontoret föreslå de villkor 

som säkerheterna bör förenas 

med. 

Riksgäldskontoret ska med ett 

eget yttrande lämna över ett 

ärende enligt första stycket till 

regeringen för prövning av 

säkerheterna i de fall ärendet har 

principiell betydelse eller annars 

är av särskild vikt. 

 

26 § 

Riksgäldskontoret får besluta att 

en reaktorinnehavare eller annan 

avgiftsskyldig tillståndshavare ska 

ställa godtagbara tilläggssäker-

heter motsvarande visst belopp, 

om 

En reaktorinnehavare eller annan 

avgiftsskyldig tillståndshavare ska 

till Kärnavfallsfonden ställa god-

tagbara tilläggssäkerheter motsvar-

ande visst belopp, om 

1. säkerheternas värde, i för-

hållande till den tid som återstår 

tills skyldigheten att betala kärn-

avfallsavgift och ställa säkerhet 

upphör enligt 11 § finansierings-

lagen, har försämrats i betydande 

mån, eller 

1. säkerheternas värdebestän-

dighet har försämrats och inte 

längre är godtagbar, eller 
  

2. sådana villkor som avses i 

22 § andra meningen eller 25 § 

första stycket andra meningen 

denna förordning har åsidosatts. 

2. sådana villkor som avses i 

22 § andra meningen eller 25 § 

andra meningen denna förordning 

har åsidosatts. 

Riksgäldskontoret ska pröva och 

förvalta tilläggssäkerheterna. 

Tilläggssäkerheterna ska för-

valtas av Riksgäldskontoret. 

Tilläggssäkerheterna ska ställas Om regeringen begär det ska 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P24
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P25S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
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till Kärnavfallsfonden. Riksgäldskontoret, innan tilläggs-

säkerheterna prövas, yttra sig i 

frågan om säkerheternas värdebe-

ständighet. Om det behövs för att 

säkerställa statens rätt, ska Riks-

gäldskontoret föreslå de villkor 

som tilläggssäkerheterna bör för-

enas med. 

 
Bedömning av säkerheternas 

värdebeständighet 
 

26 a § 

 Riksgäldskontoret ska följa värdet 

på de säkerheter som ställs enligt 

21, 24 och 26 §§ och bevaka att de 

villkor som säkerheterna har för-

enats med följs. 

 Riksgäldskontoret ska meddela 

regeringen om kontoret bedömer 

att ställda säkerheters värdebe-

ständighet har försämrats väsent-

ligt eller att sådana villkor som 

avses i 22 § andra meningen, 25 § 

andra meningen eller 26 § tredje 

stycket andra meningen denna 

förordning har åsidosatts. 

27 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska an-

mäla till regeringen att ställda 

säkerheter bör tas i anspråk, om 

1. det kan antas att fonderade 

medel inte räcker för att täcka de 

kostnader enligt 4 § finansierings-

lagen som omfattas av säker-

heterna, och 

2. den avgiftsskyldige tillstånds-

havaren inte vidtar de åtgärder 

eller tillskjuter de medel som be-

hövs. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

meddela regeringen om myndig-

heten bedömer att ställda säker-

heter bör tas i anspråk. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P4
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29 § 

Riksgäldskontoret får, med be-

aktande av den kreditrisk som av-

ses i 28 §, besluta att en reaktor-

innehavare ska betala riskavgift 

motsvarande statens förväntade 

kostnad för kreditrisken om 

1. kreditvärdigheten avseende 

ställda säkerheter, i förhållande 

till den tid som återstår tills 

skyldigheten att betala kärn-

avfallsavgift och ställa säkerhet 

upphör enligt 11 § finansierings-

lagen, bedöms ligga under en viss 

nivå enligt föreskrifter som Riks-

gäldskontoret har meddelat enligt 

51 § denna förordning, eller 

2. sådana villkor som avses i 

22 § andra meningen denna för-

ordning har åsidosatts. 

Riskavgift ska betalas till Riks-

gäldskontoret. 

Reaktorinnehavare och övriga 

avgiftspliktiga tillståndshavare ska 

senast den 30 oktober varje år ge 

in den utbetalningsplan som avses 

i 17 a § första stycket 1 lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärd-

er för hanteringen av restprodukt-

er från kärnteknisk verksamhet till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

30 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om hur och i vilken utsträck-

ning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som reaktor-

innehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare förväntas få under 

en viss kommande tidsperiod för åtgärder och verksamhet som ingår i de 

kostnadsberäkningar som har använts då kärnavfallsavgiften beslutades. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten får, 

om det föreligger särskilda skäl, 

godkänna att avgiftsmedel an-

vänds även för verksamhet som 

inte har ingått i en sådan kost-

nadsberäkning som avses i första 

stycket. 

Fonderade avgiftsmedel betalas 

ut i förskott för kalenderkvartal till 

reaktorinnehavare och övriga av-

giftsskyldiga tillståndshavare efter 

ansökan. I ansökan om utbetalning 

ska det anges vilka åtgärder som 

Fonderade avgiftsmedel betalas 

ut i förskott för kalenderkvartal till 

reaktorinnehavare och övriga av-

giftsskyldiga tillståndshavare efter 

ansökan. Ansökan om utbetalning 

ska för årets första kvartal ha in-
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de utbetalade medlen ska täcka. kommit till Strålsäkerhetsmyndig-

heten senast i samband med den 

plan som avses i 29 § och därefter 

senast en månad före den period 

som ansökan avser.  I ansökan ska 

det anges vilka åtgärder som de 

utbetalade medlen ska finansiera. 

31 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar 

frågor om i vilken utsträckning 

fonderade avgiftsmedel får an-

vändas för att ersätta kommuner 

för sådana informationskostnader 

som avses i 4 § 8 finansierings-

lagen. Ersättningen får bestämmas 

till högst 10 miljoner kronor per 

kommun och kalenderår för kom-

muner där en anläggning för slut-

förvar för använt kärnbränsle 

planeras eller byggs. 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar 

frågor om i vilken utsträckning 

fonderade avgiftsmedel får an-

vändas för att ersätta kommuner 

för sådana gransknings- och infor-

mationskostnader som avses i 

4 § 7 och 8 lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hanter-

ingen av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet. Ersättningen 

får bestämmas till högst 

10 miljoner kronor per kommun 

och kalenderår för kommuner där 

en anläggning för slutförvar för 

använt kärnbränsle planeras eller 

byggs. 

Ersättningen betalas ut i förskott efter ansökan. Ansökan ska ha in-

kommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast tre månader före den 

period som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka informa-

tionskostnader som ersättningen ska täcka. 

32 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar 

frågor om i vilken utsträckning 

fonderade avgiftsmedel får an-

vändas för sådant stöd till ideella 

föreningar som avses i 4 § 9 

finansieringslagen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar 

frågor om i vilken utsträckning 

fonderade avgiftsmedel får an-

vändas för sådant stöd till ideella 

föreningar som avses i 4 § 9 lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärd-

er för hanteringen av restprodukt-

er från kärnteknisk verksamhet. 

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som 

1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 4 § 

första stycket andra meningen miljöbalken avseende anläggning för 

hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, 
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2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska 

former och årligen håller stämma som medlemmarna får delta i, 

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn 

och ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som 

kontrollerar styrelsens verksamhet utses, 

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och 

5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella 

föreningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som 

medlemmar och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4. 

Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och 

kalenderår och med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår. 

34 § 

En statlig myndighets ansökan om 

ersättning för sådana kostnader 

som avses i 4 § 4–8 finansierings-

lagen ska ges in till regeringen. I 

ansökan ska det anges vilka kost-

nader som ersättningen ska täcka. 

En statlig myndighets ansökan om 

ersättning för sådana kostnader 

som avses i 4 § 4–8 lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärd-

er för hanteringen av restprodukt-

er från kärnteknisk verksamhet ska 

ges in till regeringen. I ansökan 

ska det anges vilka kostnader som 

ersättningen ska finansiera. 

35 § 

Utbetalning av fonderade avgiftsmedel som har beslutats enligt 30–32 §§ 

görs av Kärnavfallsfonden på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 Fonderade avgiftsmedel som ut-

betalas efter beslut enligt 31 eller 

32 § eller efter en ansökan enligt 

34 §, ska, om inte annat anges i 

beslutet, fördelas mellan varje 

reaktorinnehavares och övrig av-

giftsskyldig tillståndshavares an-

del av kärnavfallsfondens medel 

enligt storleksfördelningen mellan 

andelarna vid det senaste kalen-

derårsskiftet. 
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Användning och utbetalning av 

medel enligt Studsvikslagen 

Användning och utbetalning av 

medel enligt lagen (1988:1597) 

om finansiering av hanteringen 

av visst radioaktivt avfall m.m. 

37 § 

För avgifter som har fonderats en-

ligt Studsvikslagen gäller bestäm-

melserna i 38–41 §§ i stället för 

30–36 §§. 

För avgifter som har fonderats en-

ligt lagen (1988:1597) om finans-

iering av hanteringen av visst 

radioaktivt avfall m.m. gäller be-

stämmelserna i 38–40 §§ i stället 

för 30–35 §§. 

38 § 

Den som har tillstånd till en sådan 

kärnteknisk verksamhet som avses 

i 1 § Studsvikslagen ska, enskilt 

eller i samråd med annan till-

ståndshavare, beräkna de förvänt-

ade kostnaderna för verksamheten 

och ge in beräkningen till Strål-

säkerhetsmyndigheten senast den 

30 april varje år. 

Den som har tillstånd till en sådan 

kärnteknisk verksamhet som avses 

i 1 § lagen (1988:1597) om finans-

iering av hanteringen av visst 

radioaktivt avfall m.m. ska, enskilt 

eller i samråd med annan till-

ståndshavare, beräkna de förvänt-

ade kostnaderna för verksamheten 

och ge in beräkningen till Strål-

säkerhetsmyndigheten senast den 

7 januari varje år. 

Av kostnadsberäkningen ska framgå de kostnader som förväntas upp-

komma under det kommande kalenderåret för 

1. behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärn-

ämne som inte ska användas igen, 

2. avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk an-

läggning, och 

3. rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från 

rivningen, specificerat för varje anläggning. 

39 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, 

med utgångspunkt från den kost-

nadsberäkning som avses i 38 §, 

frågor om hur och i vilken ut-

sträckning de medel som har fond-

erats enligt Studsvikslagen får an-

vändas för de kostnader som till-

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, 

med utgångspunkt från den kost-

nadsberäkning som avses i 38 §, 

frågor om hur och i vilken ut-

sträckning de medel som har fond-

erats enligt lagen (1988:1597) om 

finansiering av hanteringen av 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P38
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

ståndshavaren förväntas få under 

det kommande kalenderåret för 

åtgärder och verksamhet som ingår 

i de kostnadsberäkningar som har 

använts då avgifterna till fonden 

beslutades. 

visst radioaktivt avfall m.m. får an-

vändas för de kostnader som till-

ståndshavaren förväntas få under 

det kommande kalenderåret för 

åtgärder och verksamhet som ingår 

i de kostnadsberäkningar som har 

använts då avgifterna till fonden 

beslutades. 

42 § 

Reaktorinnehavare och övriga av-

giftspliktiga tillståndshavare ska 

senast den 31 mars varje år redo-

visa till Strålsäkerhetsmyndigheten 

hur fonderade avgiftsmedel som 

har mottagits under föregående 

kalenderår har använts. 

Reaktorinnehavare och övriga av-

giftsskyldiga tillståndshavare ska 

senast den 28 februari varje år 

redovisa till Strålsäkerhetsmyndig-

heten hur fonderade avgiftsmedel 

som har mottagits under föregå-

ende kalenderår har använts. 

En reaktorinnehavare ska senast 

den 1 februari varje år redovisa till 

Strålsäkerhetsmyndigheten hur 

mycket energi som har levererats 

det senaste kalenderåret. 

En reaktorinnehavare ska senast 

den 1 februari varje år redovisa till 

Strålsäkerhetsmyndigheten hur 

mycket elektrisk energi som har 

levererats till det allmänna nätet 

det senaste kalenderåret. 

43 § 

En statlig myndighet som har tagit 

emot avgiftsmedel som ersättning 

för sådana kostnader som avses i 

4 § 4–8 finansieringslagen ska för 

varje kalenderår redovisa hur 

medlen har använts. Redovisning-

en ska lämnas till regeringen 

senast den 31 mars året efter det 

kalenderår som avses. 

En statlig myndighet som har tagit 

emot fondmedel som ersättning för 

sådana kostnader som avses i 4 § 

4–8 lagen (2006:647) om finans-

iella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk 

verksamhet ska för varje kalender-

år redovisa hur fondmedlen har 

använts. Redovisningen ska 

lämnas till regeringen senast den 

31 mars året efter det kalenderår 

som avses. 

44 § 

En kommun som enligt 31 § har 

tagit emot avgiftsmedel som 

ersättning för informationskost-

En kommun som enligt 31 § har 

tagit emot fondmedel som ersätt-

ning för gransknings- och infor-

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

nader ska för varje ersättnings-

period redovisa hur medlen har an-

vänts. Redovisningen ska lämnas 

till länsstyrelsen senast tre mån-

ader efter att perioden har av-

slutats. Länsstyrelsen ska med ett 

eget yttrande vidarebefordra den 

till Strålsäkerhetsmyndigheten in-

om en månad. 

mationskostnader ska för varje er-

sättningsperiod redovisa hur med-

len har använts. Redovisningen 

ska lämnas till Strålsäkerhets-

myndigheten senast tre månader 

efter att perioden har avslutats.  

46 § 

Kärnavfallsfonden ska senast den 

1 mars varje år lämna uppgifter 

till Strålsäkerhetsmyndigheten om 

vilka avgifter som har mottagits 

för det senaste kalenderåret, fond-

behållningen samt den förväntade 

avkastningen på fondens medel. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska per 

den 31 december varje år upprätta 

en balansräkning som för varje 

reaktorinnehavare  

1. på tillgångssidan redovisar 

andelen i kärnavfallsfonden och 

nuvärdet av förväntade avgifts-

inbetalningar, och  

2. på skuldsidan redovisar nu-

värdet av återstående grundkost-

nader och merkostnader.  

 Balansräkningen ska upprättas 

med utgångspunkt från den sen-

aste kostnadsberäkningen som har 

lämnats enligt 3 §, Strålsäkerhets-

myndighetens yttrande över denna 

och regeringens beslut enligt 8 § 

första stycket. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

yttra sig över balansräkningen och 

senast den 15 mars lämna den till 

regeringen. 

47 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kontrollera att beslutade kärnavfalls-

avgifter har betalats in och revidera hur utbetalade fondmedel har 

använts. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 februari varje år underrätta 

Kärnavfallsfonden om samtliga planerade och prognostiserade inbetal-

ningar till och utbetalningar från fonden. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

för varje kalenderår lämna en 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska 

för varje kalenderår lämna en 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

sammanfattning till regeringen 

över fondens förändringar och an-

vändningen av utbetalade medel. 

sammanfattning till regeringen 

över användningen av utbetalade 

medel. 

 
Fondmedel som inte har använts 

eller inte har använts på före-

skrivet sätt 

 
47 a § 

 Strålsäkerhetsmyndigheten får be-

träffande fondmedel som inte har 

använts eller inte har använts på 

föreskrivet sätt besluta om sådan 

återbetalning, avräkning och 

kompensation som avses i 17 c § 

lagen (2006:647) om finansiella 

åtgärder för hanteringen av rest-

produkter från kärnteknisk verk-

samhet. 

48 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska an-

mäla till regeringen att återbetal-

ning av fonderade avgiftsmedel 

enligt 16 § finansieringslagen bör 

ske 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska an-

mäla till regeringen att återbetal-

ning av fonderade avgiftsmedel 

enligt 16 § lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hantering-

en av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet bör ske 

1. när skyldigheterna enligt 11 § samma lag har upphört, eller 

2. om det dessförinnan finns särskilda skäl att återbetala medel som 

inte behövs. 

49 § 

Den som är berättigad till even-

tuell återbetalning enligt finans-

ieringslagen får ansöka om detta. 

En sådan ansökan ska ges in till 

Strålsäkerhetsmyndigheten, som 

med ett eget yttrande ska över-

lämna den till regeringen. 

Den som är berättigad till even-

tuell återbetalning enligt lagen 

(2006:647) om finansiella åtgärd-

er för hanteringen av restprodukt-

er från kärnteknisk verksamhet får 

ansöka om detta. En sådan ansök-

an ska ges in till Strålsäkerhets-

myndigheten, som med ett eget 

yttrande ska överlämna den till 

regeringen. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P16
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm#P16
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

50 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten får 

meddela de föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av 3, 9, 

16, 17, 30–33, 36 och 38–47 §§. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får 

meddela de föreskrifter som be-

hövs för verkställigheten av 3, 9, 

16, 17, 29–33, 38–40 och 42–

47 a §§. 

51 § 

Riksgäldskontoret får meddela de 

föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av 22, 24–26, 28 och 

29 §§. 

Riksgäldskontoret får meddela de 

föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av 22 och 24–26 a §§. 

52 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten får med-

dela sådana förelägganden som 

avses i 18 § andra stycket finans-

ieringslagen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får med-

dela sådana förelägganden som 

avses i 18 §  lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hantering-

en av restprodukter från kärn-

teknisk verksamhet. 

53 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten får i 

det enskilda fallet ge dispens från 

bestämmelserna om tidsfrister i 3, 

9, 16, 31, 33, 38, 42 och 44–46 §§, 

om det kan ske utan att syftet med 

bestämmelserna åsidosätts. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får i 

det enskilda fallet ge dispens från 

bestämmelserna om tidsfrister i 3, 

9, 16, 29–31, 33, 38, 42 och 44–

46 §§, om det kan ske utan att 

syftet med bestämmelserna åsido-

sätts. 
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14.4 Författningskommentarer till förordning om ändring i 
förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
 

2 § 

Paragrafen hänvisar till lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen 

av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) beträffande de 

begrepp som används i förordningen. Paragrafen har ändrats genom att de begrepp 

som tidigare definierades i denna paragraf i stället har införts i 5 § finansierings-

lagen.  

 

3 § 

Paragrafen innehåller regler om kostnadsberäkningen över de förväntade 

återstående grundkostnaderna som reaktorinnehavarna ska upprätta till grund för 

beräkningen av kärnavfallsavgiften. Paragrafen har i huvudsak kompletterats med 

vissa förtydliganden utan att ändras i sak. 

 

Första stycke ändras beträffande tidpunkten för när kostnadsberäkningen ska ges 

in till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Kostnadsberäkningen ska ges in vid 

samma tidpunkt som forsknings- och utvecklingsprogrammet (det så kallade FUD-

programmet) enligt 12 § kärntekniklagen ska ges in till myndigheten.   

 

Första stycket innehåller också, liksom tidigare, en tvingande regel som innebär att 

en reaktorinnehavare ska upprätta kostnadsberäkningen i samråd med övriga 

reaktorinnehavare. 

 

Paragrafens andra stycke förtydligas på flera punkter beträffande de uppgifter som 

ska finnas i kostnadsberäkningen. 

 

Tredje stycket är nytt och anger att grundkostnaderna ska avse det sannolikhets-

vägda medelvärdet av de beräknade kostnaderna. 

 

Fjärde stycket förtydligar den tidigare bestämmelsen i paragrafen (andra stycket 5) 

beträffande hur den planerade mängden elenergi, som varje reaktorinnehavare 

planerar att leverera till elnätet, ska redovisas.  

 

4 § 

Förutsättningarna för beräkningen av avgiften ändras genom att den antagna drifts-

tiden för en kärnkraftsreaktor ändras i paragrafen från 40 år till 50 år.  

 

De svenska reaktorerna är normalt beställda och levererade för en planerad drift på 

40 år. Genom investeringar och förbättringar av säkerheten i de svenska reaktor-

erna har den möjliga tekniska livslängden höjts till mellan 50 och 60 år. Energi-
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myndigheten har i sina prognoser antagit en teknisk livslängd på 60 år. En möjlig 

teknisk livlängd på 50 år är därför rimlig att anta. 

 

6 § 

Paragrafen, som i första stycket föreskriver att SSM för var och en av reaktor-

innehavarna, ska upprätta ett förslag till kärnavfallsavgift ändras inte i sak.  

 

Andra stycket anger att SSM då förslaget till kärnavfallsavgift upprättas ska beakta 

de grundläggande principerna för avgiftsberäkningen som anges i 11a § finans-

ieringslagen. 

 

Tredje stycket har förtydligats genom att ange att avgiften för en kärnkraftsreaktor 

ska anges som ett minsta årligt belopp beräknat med utgångspunkt i reaktorns 

planerade elproduktion. 

 

Fjärde stycket är nytt och föreskriver hur avgiften avseende en permanent avstängd 

reaktor ska beräknas. 

 

8 § 

Första stycket föreskriver att SSM, med eget yttrande över reaktorinnehavarnas 

kostnadsberäkning, ska lämna in förslaget till kärnavfallsavgifter till regeringen 

inom tolv månader från det att kostnadsberäkningen senast ska ha lämnats in till 

myndigheten. Tidpunkten för när avgiftsförslaget ska lämnas in har förlängts med 

tre månader för att SSM ska ges en mer rimlig tid för att upprätta förslaget. 

 

Andra stycket innehåller på några punkter förenklingar beträffande de uppgifter 

som avgiftsförslaget ska innehålla. De närmare skälen för myndighetens avgifts-

förslag ska alltid redovisas i ett yttrade, och inte enbart i de fall myndighetens 

förslag avviker från reaktorinnehavarnas beräkningar.  

 

9 § 

Paragrafen, som gäller tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare, innehåller 

regler om hur kostnadsberäkningen över de förväntade återstående grundkostnad-

erna ska upprättas som grund för beräkningen av kärnavfallsavgiften. Paragrafen 

har i huvudsak kompletterats med vissa förtydliganden utan att ändras i sak. 

 

11§ 

Paragrafen föreskriver att SSM ska upprätta ett förslag till kärnavfallsavgift som 

tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska betala.  Förslaget till kärn-

avfallsavgift ska upprättas med beaktande av de grundläggande principerna för 

avgiftsberäkningen som anges i 11a § finansieringslagen.  
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Paragrafens första stycke har kompletterats med vissa förtydliganden utan att 

ändras i sak. Bland annat har begreppet ”täcka” ändrats till begreppet ”finansiera”. 

Begreppet finansiera är ett vedertaget begrepp inom både nationalekonomin och 

finansiell ekonomi. Se även författningskommentaren till 6 § lagen. 

 

I ett nytt andra stycke anges att den föreslagna avgiften ska anges som ett årligt 

belopp. 

 

13 § 

Paragrafens andra stycke har ändrats för att anpassas till de ändrade reglerna i 

lagen avseende permanent avstängda kärnkraftsreaktorer. 

 

15 a §  

Paragrafen är ny och anger i första stycket på vilket sätt som SSM ska bestämma 

den diskonteringsränta som myndigheten ska använda vid löptider upp till tio år då 

myndigheten upprättar förslag till kärnavfallsavgift. 

 

I andra stycket anges att räntekurvorna enligt första stycket bland annat ska 

bestämmas som nollkupongräntor och genom linjär interpolering mellan ränte-

kurvorna. Med nollkupong avses en obligation utan årliga räntebetalningar. Hela 

avkastningen avräknas på förfallodagen. Linjär interpolering är ett förfarande för 

kurvanpassning med användning av linjära polynom. 

 

15 b § 

Paragrafen är ny och anger i första stycket på vilket sätt som SSM ska bestämma 

den diskonteringsränta som myndigheten ska använda vid löptider som överstiger 

tio år då myndigheten upprättar förslag till kärnavfallsavgift.  

 

15 c §  

Paragrafen är ny och kompletterar de bestämmelser som finns i 15 a och 15 b §§. 

 

15 d § 

Paragrafen är ny och anger hur grund- och merkostnader ska räknas om från fast 

till löpande penningvärde vid upprättande av förslag till kärnavfallsavgift. I andra 

stycket anges att för grund-och merkostnader som löper upp till 10 år ska årsvis 

framtida inflation beräknas med utgångspunkt från skillnader i räntor mellan 

nominella och reala statsobligationer.  

 

I fjärde stycket punkten 2 anges att grund- och merkostnader som löper på 20 år 

och därutöver uppgår den årsvisa inflationen till 2 procent enligt Riksbankens 

inflationsmål. 

 



 Sida 133 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

Punkten 3 anger att för grund- och merkostnader som löper mellan 10 och 20 år 

beräknas den årsvisa inflationen genom linjär interpolering mellan ovanstående 

inflationskurvor.   

 

20 § 

Paragrafen, som anger att SSM ska upprätta förslag till finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp för varje reaktorinnehavare, har kompletterats med en ny 

bestämmelse som, med hänvisning till 15 a–15 d §§, föreskriver hur diskont-

eringsräntekurvan och inflationskurvan ska beräknas.  

 

Andra stycket har kompletterats med en bestämmelse som innebär att SSM med 

eget yttrande ska motivera sina förslag till finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp då dessa lämnas över till regeringen för beslut. 

 

22 § 

Paragrafen har förtydligats genom att ange att Riksgälskontoret ska yttra sig i 

frågan om värdebeständigheten hos de säkerheter som reaktorinnehavarna lämnar i 

de fall som regeringen begär det. 

 

23 §  

Paragrafen, som anger att SSM ska besluta om finansieringsbelopp för en avgifts-

skyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare, har kompletterats med en 

ny bestämmelse, som med hänvisning till 15 a–15 d §§, föreskriver hur diskont-

eringsräntekurvan och inflationskurvan i det sammanhanget ska beräknas.  

 

25 §  

Genom ändringen av paragrafen har regeringen återtagit rätten att pröva de säker-

heter som en avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorhavare ställer till 

Kärnavfallsfonden. Riksgälskontoret ska yttra sig i frågan om säkerheternas värde-

beständighet i de fall regeringen begär det. Riksgälden ska om det behövs för att 

säkerställa statens rätt föreslå de villkor som bör förenas med säkerheterna.  

 

26 § 

Genom ändringen av paragrafen har regeringen återtagit rätten att pröva de 

tilläggssäkerheter som en avgiftsskyldig tillståndshavare i vissa fall ska ställa till 

Kärnavfallsfonden. Riksgälskontoret ska yttra sig i frågan om säkerheternas 

värdebeständighet i de fall regeringen begär det. Riksgälden ska om det behövs för 

att säkerställa statens rätt föreslå de villkor som säkerheterna bör förenas med.   

 

26 a § 

Paragrafen är ny och föreskriver att Riksgäldskontoret ska följa värdet av de säker-

heter som ställs enligt lagen och bevaka att de villkor som säkerheterna kan ha för-
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setts med följs. Riksgäldskontoret ska meddela regeringen i de fall det finns anled-

ning till det. 

 

27 §   

Paragrafen har ändrats mot bakgrund av att bestämmelserna om när säkerheterna 

får tas i anspråk har förts över till 15 a och 15 b §§ i lagen.  

 

29 § 

Paragrafen har ändrats och föreskriver den tidpunkt när den årliga utbetalnings-

planen senast ska ha kommit in till SSM. 

 

30 § 

Paragrafen har ändrats genom ett nytt andra stycke som bemyndigar SSM att god-

känna att även verksamhet som inte ingått i en kostnadsberäkning som legat till 

grund för kärnavfallsavgiften ska kunna få fonderade avgiftsmedel om särskilda 

skäl föreligger. Det kan vara fråga om sådan verksamhet som rimligtvis inte 

kunnat förutses då kostnadsberäkningen upprättades.  

 

Paragrafens tredje stycke anger i en ny bestämmelse den tidpunkt när ansökan om 

utbetalning ska ha kommit in till SSM. 

 

31 § 

Paragrafen har kompletterats mot bakgrund av ändringen i 4 § 7 och anger att 

kommuner ska kunna få ersättning även för granskningskostnader. 

 

35 § 

Paragrafen kompletteras med en reglering om fördelning av kostnader som inte 

direkt kan hänföras till en viss avgiftsskyldig tillståndshavare.  

 

38 §  

Paragrafens första stycke har ändrats beträffande den tidpunkt när kostnadsberäk-

ningen senast ska ha getts in till SSM. 

 

42 § 

Paragrafen har i första stycket ändrats beträffande tidpunkten för när redovis-

ningen av hur avgiftsmedlen använts ska skickas in till SSM.  

 

Andra stycket har förtydligats beträffande reaktorinnehavarnas redovisning till 

SSM av levererad elektrisk energi. 
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44 §  

Paragrafen har ändrats. Kommunen ska redovisa hur fondmedel har använts till 

SSM. Länsstyrelsen har genom ändringen inte längre uppgiften att med eget 

yttrande vidarebefordra kommunens redovisning till SSM.   

 

46 § 

Den nuvarande bestämmelsen i paragrafen är onödig och kan tas bort. De uppgifter 

som Kärnavfallsfonden enligt paragrafen ska lämna till SSM framgår nämligen av 

Fondens årsredovisning. Uppgifterna är därmed tillgängliga för SSM. Vidare 

anges i 15 a och 15 b §§ på vilket sätt som SSM ska bestämma den 

diskonteringsränta som myndigheten ska använda vid beräkning av 

kärnavfallsavgiften. Någon ytterligare information om hur Kärnavfallsfonden 

bedömer den förväntade avkastningen behövs inte som underlag för 

avgiftsberäkningen. 

 

I paragrafen har i stället införts en ny bestämmelse som syftar till att, i enlighet 

med 1 a § finansieringslagen, kontinuerligt följa i vilken utsträckning som skyldig-

heterna enligt lagen följs. Den årliga balansräkningen innebär inte att reaktorinne-

havarna varje år ska behöva upprätta nya kostnadsberäkningar.  

 

47 § 

Paragrafens tredje stycke ändras genom att regeln om att SSM för varje kalenderår 

ska lämna en sammanfattning till regeringen över kärnavfallsfondens förändringar 

tas bort. Bestämmelsen behövs inte mot bakgrund av att en redovisning över 

fondens förändringar finns i Kärnavfallsfondens årsredovisning till regeringen. 

SSM ska dock även fortsättningsvis för varje kalenderår lämna en sammanfattning 

till regeringen över användningen av utbetalade medel. 

 

47 a § 

Paragrafen är ny och bemyndigar SSM att besluta om återbetalning m.m. beträff-

ande fondmedel som inte har använts eller inte har använts på föreskrivet sätt. 

 

50, 51 och 53 §§ 

Paragraferna har ändrats med hänsyn till de nya paragrafnummer som blivit 

följden av de ändringar som gjorts i förordningen. 
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14.5 Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i 
kärnavfallsfonden 
 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    I denna förordning finns bestämmelser om förvaltningen av de 

avgiftsmedel som betalas in till den fond (kärnavfallsfonden) som anges i 12 § 

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

kärnteknisk verksamhet. 

Definitioner 

2 §    Termer och uttryck som används i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder 

för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet har samma 

betydelse i denna förordning. 

Med derivatinstrument, företagsgrupp, penningmarknadsinstrument, 

värdepappersfond och överlåtbart värdepapper avses i denna förordning 

detsamma som i lagen (2004:46) om investeringsfonder. 

Bemyndigande 

3 §    Kärnavfallsfonden ska förvalta medlen i den fond som avses i 12 § lagen 

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

kärnteknisk verksamhet. 

Kärnavfallsfonden ska även förvalta de avgifter som har betalats in enligt 

lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall 

m.m. i fonden. 

Mål för förvaltningen 

4 §    Fondens medel ska, utöver vad som följer av 12 § lagen (2006:647) om 

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 

verksamhet, förvaltas så att avkastning och finansiella risker bidrar till 

1. en hög sannolikhet för att fondens tillgångar räcker till för det förväntade 

behovet av utbetalningar från fonden, och 

2. så låga och över tiden jämna kärnavfallsavgifter som möjligt. 

Hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten utan att avkall 

görs på vad som sägs i första stycket. 

Placering med hänsyn till förväntade utbetalningar 

5 §    Av varje tillståndshavares andel av kärnavfallsfonden ska ett belopp, som 

motsvarar summan av det diskonterade värdet av de förväntade utbetalningarna 

under innevarande kalenderår och de närmast följande nitton kalenderåren, 
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dock minst 60 procent av tillståndshavarens totala andel av kärnavfallsfonden, 

vara placerade 

1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, 

2. i skuldförbindelser utfärdade av staten, eller 

3. i skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av 

säkerställda obligationer. 

Tillåtna placeringar 

6 §    Kärnavfallsfondens medel får, utöver vad som följer av 5 §, endast 

placeras i likvida finansiella tillgångar som utgörs av 

1. överlåtbara värdepapper, 

2. penningmarknadsinstrument, 

3. derivatinstrument, eller 

4. andelar i värdepappersfonder. 

Placeringar i derivatinstrument får göras endast i syfte att begränsa risker och 

effektivisera förvaltningen av fonden. 

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument 

7 §    Kärnavfallsfondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som 

är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen 

avses bli 

1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 

utanför EES, eller 

2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad 

och öppen för allmänheten. 

 

8 §    Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och 

samma emittent får inte uppgå till mer än 5 procent av kärnavfallsfondens 

värde. 

Med undantag från första stycket får överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument från en och samma emittent uppgå 

1. till 100 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av 

svenska staten, 

2. till högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade 

av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land 

inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater 

inom EES är medlemmar, 

3. till högst 25 procent av fondens värde om de består av skuldförbindelser 

utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer 

eller av motsvarande utländska skuldförbindelser, under förutsättning att det 

sammanlagda värdet av fondens innehav av sådana skuldförbindelser är högst 

80 procent av fondens värde, och 
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4. till högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs 1 eller 2, 

under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar är högst 

40 procent av fondens värde. 

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som har getts ut av 

emittenter i en och samma företagsgrupp får sammanlagt inte utgöra mer än 

20 procent av fondens värde. 

 

9 §    Kärnavfallsfonden får inte förvärva överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av ett företag som 

bedriver eller ingår i en företagsgrupp där något annat företag bedriver 

kärnteknisk verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller 

motsvarande verksamhet i ett annat land. 

Derivatinstrument 

10 §    Kärnavfallsfondens medel får placeras i derivatinstrument, om dessa 

omsätts på en reglerad marknad enligt 7 § och underliggande tillgångar utgörs 

av eller hänför sig till 

1. någon av de tillgångar som anges i 6 §, 

2. finansiella index, 

3. räntesatser,  

4. växelkurser, eller 

5. utländska valutor. 

Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första stycket som 

handlas direkt mellan parterna, om 

1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som 

godkänts som motparter av Finansinspektionen, och 

2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar 

värdering och att de vid varje tidpunkt på Kärnavfallsfondens begäran kan 

säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt 

värde. 

 

11 §    De begränsningar som anges i 8 § ska tillämpas på motsvarande sätt i 

fråga om exponeringar mot emittent som har gett ut överlåtbara värdepapper 

eller penningmarknadsinstrument som utgör en underliggande tillgång i 

derivatinstrument. Dessa begränsningar gäller dock inte i fråga om 

indexbaserade derivatinstrument. 

Exponeringarna enligt första stycket ska beräknas med hänsyn till värdet av 

underliggande tillgångar, motpartsrisken, kommande marknadsrörelser, 

derivatinstrumentens återstående löptid och den tid som finns tillgänglig för att 

lösa in instrumenten. 

Om ett överlåtbart värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument 

innefattar ett derivatinstrument, ska även detta beaktas vid beräkning av 

exponeringar enligt första och andra styckena. 
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Exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma 

företagsgrupp tillsammans får inte överstiga 20 procent av kärnavfallsfondens 

värde. 

 

12 §    Om motparten är ett svenskt kreditinstitut eller ett utländskt 

kreditinstitut med säte inom EES eller som omfattas av tillsynsregler som 

motsvarar dem som fastställs i gemenskapslagstiftningen, får exponeringen mot 

en och samma motpart vid transaktioner med derivatinstrument uppgå till högst 

10 procent av kärnavfallsfondens värde.  

I andra fall än de som anges i första stycket får exponeringen mot en och 

samma motpart uppgå till högst 5 procent av fondens värde. 

Begränsning av ägarinflytande 

13 §    Kärnavfallsfonden får inte förvärva aktier med sådan rösträtt som gör 

det möjligt för myndigheten att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen 

av ett företag. 

Organisation och redovisning av medelsförvaltningen 

14 §    Kärnavfallsfondens  medelsförvaltning ska organiseras och redovisas på 

ett sådant sätt att det framgår hur stor andel av fondens medel som belöper på 

varje reaktorinnehavare respektive varje annan avgiftsskyldig tillståndshavare. 
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14.6 Kommentarer till förslag till förordning om förvaltning av 
inbetalade medel i kärnavfallsfonden 
 

1 § 

Anger vad förordningen innehåller. Förordningen ersätter 19 § i nuvarande 

finansieringsförordning. Med vidgade placeringsmöjligheter behövs så många 

bestämmelser att en särskild förordning är motiverad. 

 

2 § 

Koppling till finansieringslagens definitioner och till vissa definitioner som finns i 

lagen (2004:46) om investeringsfonder. Det är en fördel att använda sådana termer 

och uttryck som är vedertagna inom reglering av finansiell verksamhet och att 

använda samma definitioner. 

 

3 § 

Bemyndigande till myndigheten Kärnavfallsfonden att förvalta avgiftsmedel enligt 

finansieringslagen och Studsvikslagen. 

 

4 § 

Anger målet för förvaltningen av de fonderade avgiftsmedlen. I första stycket görs 

en koppling till den föreslagna nya bestämmelsen i 12 § finansieringslagen att 

aktsamhetsprincipen ska tillämpas för förvaltningen. Med utgångspunkt från akt-

samhetsprincipen preciseras ett mål som avser både avkastning och risk i förvalt-

ningen av fonden. Målet är formulerat så att hänsyn ska tas till utvecklingen i hela 

finansieringssystemet (helhetsprincipen).  

 

I andra stycket finns en bestämmelse om att miljö- och etikhänsyn ska tas i 

placeringsverksamheten utan att avkall görs på det mål för avkastning och risk 

som anges i första stycket. Ett sådant krav är vanligt i kapitalförvaltning på statliga 

området. Med vidgade placeringsmöjligheter är det lämpligt att föra in en 

motsvarande bestämmelse även för kärnavfallsfonden. 

 

5 § 

Anger en minsta andel av varje tillståndshavares andel av fondkapitalet som ska 

vara placerat i sådana tillgångsslag med låg risk som är tillåtna för placeringar 

enligt nuvarande regler. Kapitalandelen knyts till finansieringssystemets skuldsida. 

Det är lämpligt att ett begränsat belopp som motsvarar det kapital som förväntas 

betalas ut långt fram i tiden får vara placerat i mer riskfyllda tillgångar. De mer 

riskfyllda tillgångarna har högre förväntad avkastning. Den högre risken i form av 

större svängningar i marknadsvärdet får mindre betydelse över längre tid. En 

lämplig avvägning är att ett belopp som motsvarar de närmaste 20 årens för-

väntade nettoutbetalningar från fonden även i fortsättningen ska placeras med låg 

risk på konto i Riksgälden, i skuldförbindelser utfärdade av svenska staten eller i 
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säkerställda obligationer. För att ytterligare begränsa risknivån bör denna regel 

kompletteras med en regel om att minst 60 procent av varje tillståndshavares andel 

av fondkapitalet ska vara placerade i sådana tillgångar.  

 

De angivna andelarna knyts till varje tillståndshavares andel av fondkapitalet. Det 

innebär att fondens förvaltning måste organiseras så att de olika tillståndshavarna 

kan ha olika andelar i respektive grupp av tillgångsslag (låg risk respektive högre 

risk). Detta kan ordnas t.ex. genom att kärnavfallsfonden byggs upp av olika 

”byggstensfonder” med olika tillgångsslag. Det ankommer på myndigheten Kärn-

avfallsfonden att närmare besluta om organisationen av kapitalförvaltningen. 

 

6 § 

Anger vilka ytterligare tillgångsslag som kärnavfallsfondens medel får placeras i 

utöver de nuvarande. Syftet med att bredda fondens placeringsmöjligheter är dels 

att skapa bättre möjligheter att utifrån en helhetssyn hantera den totala ränterisken 

i finansieringssystemet, dels att med begränsad högre risknivå kunna uppnå en 

högre förväntad avkastning. De ytterligare tillgångsslagen är valda för att möta 

dessa krav. 

 

I andra stycket föreskrivs att derivatinstrument får användas bara för att begränsa 

risker eller effektivisera förvaltningen. De får således inte användas för att skapa 

hävstång i förvaltningen. Eftersom det i andra regelverk finns tydliga 

begränsningar för statliga myndigheters möjligheter att ta upp lån, behövs inte i 

denna förordning införas något särskilt låneförbud för att förhindra hävstång i 

förvaltningen. 

 

7 § 

Reglerar noteringskravet för placeringar i överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument. Syftet är att begränsa likviditetsrisken i 

placeringarna. Formuleringarna i bestämmelserna är utformade med motsvarande 

bestämmelser i lagen om investeringsfonder som förebild, eftersom dessa är väl 

inarbetade och utformade för samma syfte som eftersträvas med regleringen i 

denna paragraf. 

 

8 § 

Begränsar emittentrisken genom att begränsa storleken på exponeringen mot en 

och samma emittent. Formuleringarna i bestämmelserna är utformade med 

motsvarande bestämmelser i lagen om investeringsfonder som förebild, eftersom 

dessa är väl inarbetade och utformade för samma syfte som eftersträvas med 

regleringen i denna paragraf. 
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9 § 

Begränsar emittentrisken ytterligare genom att ingen företagsrisk får tas mot 

företag som är verksamma inom kärnkraftsområdet. En sådan begränsning är 

motiverad av att ändamålet med det förvaltade kapitalet gör att det inte bör vara 

utsatt för finansiella risker som är kopplade till utvecklingen inom 

kärnkraftsindustrin. 

 

10 § 

Reglerar dels vilka underliggande tillgångar som får finnas för derivatinstrument 

som är tillåtna för placeringar, dels de krav som ställs på likviditet i placeringarna. 

Formuleringarna i bestämmelserna är utformade med motsvarande bestämmelser i 

lagen om investeringsfonder som förebild, eftersom dessa är väl inarbetade och 

utformade för samma syfte som eftersträvas med regleringen i denna paragraf. 

 

11 § 

Reglerar att emittentrisk mot ett och samma företag ska mätas och begränsas för 

det sammantagna beloppet av överlåtbara värdepapper, penningmarknads-

instrument och derivatinstrument. Formuleringarna i bestämmelserna är utformade 

med motsvarande bestämmelser i lagen om investeringsfonder som förebild, efter-

som dessa är väl inarbetade och utformade för samma syfte som eftersträvas med 

regleringen i denna paragraf. 

 

12 § 

Begränsar motpartsrisken vid transaktioner med derivatinstrument. Formulering-

arna i bestämmelserna är utformade med motsvarande bestämmelser i lagen om 

investeringsfonder som förebild, eftersom dessa är väl inarbetade och utformade 

för samma syfte som eftersträvas med regleringen i denna paragraf. 

 

13 § 

Begränsar myndighetens ägarinflytande i de aktiebolag som kärnavfallsfondens 

medel placeras i. Formuleringarna i bestämmelserna är utformade med motsvar-

ande bestämmelser i lagen om investeringsfonder som förebild, eftersom dessa är 

väl inarbetade och utformade för samma syfte som eftersträvas med regleringen i 

denna paragraf. 

 

14 § 

Reglerar att förvaltning och redovisning ska organiseras så att man kan hålla reda 

på hur stor andel av fondens kapital som hör till respektive avgiftsinbetalare. 

Motsvarande bestämmelse finns nu i 9 § andra stycket förordningen (2007:1055) 

med instruktion för Kärnavfallsfonden. Den sistnämnda bestämmelsen bör slopas 

när den särskilda förordning om förvaltningen av medlen i kärnavfallsfonden 

träder i kraft (se särskilt förslag). 
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14.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1988:1598) om 
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. 
 

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1988:1598) om finansiering av 

hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska ha följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska re-

videra hur utbetalade fondmedel 

har använts och besluta att de 

medel som inte har använts ska 

betalas tillbaka till Kärnavfalls-

fonden eller avräknas mot kom-

mande utbetalningar. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska re-

videra hur utbetalade fondmedel 

har använts och besluta att de 

medel som inte har använts eller 

inte har använts på föreskrivet sätt 

ska betalas tillbaka till Kärn-

avfallsfonden eller avräknas mot 

kommande utbetalningar. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får 

besluta att den som har tagit emot 

utbetalningar enligt 6 § ska kom-

pensera Kärnavfallsfonden för för-

lorad avkastning på medel som 

inte har använts. 

Strålsäkerhetsmyndigheten får 

besluta att den som har tagit emot 

utbetalningar enligt 6 § ska kom-

pensera Kärnavfallsfonden för för-

lorad avkastning på medel som 

inte har använts eller inte har an-

vänts på föreskrivet sätt. 
 

  



 Sida 144 (153) 
 Dokumentnr: SSM2011-4690-44 

   
  
 

 

 

 

14.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1055) 
med instruktion för Kärnavfallsfonden 
 

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1055) med instruktion för 

Kärnavfallsfonden ska ha följande lydelse. 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 § 

Kärnavfallsfondens räkenskapsår är kalenderår. 

Kärnavfallsfondens årsredovis-

ning ska upprättas på ett sådant 

sätt att det framgår hur stor andel 

av fondens medel som belöper på 

varje reaktorinnehavare och varje 

annan avgiftsskyldig tillstånds-

havare. 

 

Kärnavfallsfonden är inte skyldig att upprätta delårsrapport. 
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Bilaga 1: Kärnavfallsfondens historiska avkastning i relation till 
utvecklingen av marknadsräntor 
 

Kärnavfallsfondens avkastning de senaste 17 åren uppgick i genomsnitt till 6,7 procent per 

år, vilket ibland har använts som argument för att anta att fondens framtida förväntade 

avkastning är högre än vad som framgår av aktuella marknadsräntor. En stor del av 

avkastningen utgörs dock av värdestegringsvinster som uppkommit till följd av den 

rekordstora nedgången i marknadsräntorna. Fondens avkastning och räntan på 10-åriga 

statsobligationer visas i diagram 7. 

 
Diagram 7: Avkastning på kärnavfallsfonden och ränta på 10-årig statsobligation.

 
Källa: Kärnavfallsfonden, Nordea Markets. 
 

Under perioden sjönk räntan från 8,4 till 1,5 procent, eller med över 80 procent. Denna 

räntenedgång är unik. En fortsatt räntenedgång skulle innebära negativa nominella räntor 

på statsobligationer, vilket är extremt osannolikt. När räntenivån faller, stiger värdet på 

obligationer. Ju längre duration obligationerna har desto större värdestegring. 

Värdestegringsvinster utgjorde en betydande del av fondens avkastning under perioden. 

För att illustrera detta visas i diagram 8 skillnaden mellan Kärnavfallsfondens avkastning 

och räntan på 10-åriga statsobligationer. I genomsnitt uppgick denna skillnad till 2,3 

procentenheter per år under de 17 åren, eller totalt 93 procentenheter för hela perioden. 

För att illustrera sambandet mellan fondavkastning och ränteförändringar visas även de 

sistnämnda.  
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Diagram 8: Ränteförändring på 10-årig statsobligation och avkastningen på kärnavfallsfonden. Anges i procent. 
 

 

Källa: Kärnavfallsfonden, Nordea Markets 
 

Eftersom kärnavfallsfonden varit aktivt förvaltad haft fler innehav än 10-åriga 

statsobligationer och successivt reducerat sin duration – som en reaktion på att ytterligare 

räntefall framstått alltmer osannolikt – är korrelationen mellan ränteförändringar och 

fondavkastning hög men inte perfekt. Det framgår dock tydligt att räntefallet varit en 

viktig faktor bakom fondens goda avkastning. 

Hur är det då med fondens förväntade framtida avkastning? Den aktuella räntenivån är låg 

och den sannolika förändringen är en uppgång jämfört mot tidigare nedgång. Det innebär 

att fondens löpande avkastning (carry) sannolikt kommer att vara låg och att fonden 

dessutom kan förväntas drabbas av omvärderingsförluster när räntan stiger.  

Slutsatsen är att fondens förväntade avkastning under de närmaste 5-10 åren kan förväntas 

vara väsentligt lägre än de senaste 17 årens historiska genomsnitt och inte ens på lång sikt 

kan förväntas komma upp i detta genomsnitt. 
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Bilaga 2: Beräkning av kärnavfallsavgift 
I denna bilaga lämnas en djupare redogörelse för värderingen av tillgångar och skulder i 

finansieringssystemet. 

1.1 Inledning 
Som redogjorts för i avsnitt 8 förslår SSM att kärnavfallsavgiften för respektive 

tillståndshavare bestäms vid varje omräkningstillfälle så att värdet av tillgångarna blir lika 

stort som skulderna. Avgiften beräknas utifrån väntevärden på alla i balansräkningen 

ingående komponenter. I denna bilaga redogörs närmare för beräkningen av avgiften. 

1.2 Matematisk notation 
 

    Avgiftstillgång vid tidpunkten 0 

   Inbetalningar vid tidpunkten t 

    Fondtillgång värderad till marknadsvärde vid avgiftsperiodens början 

   En tillståndshavares produktion i kWh 

   En tillståndshavares skuld 

   Utgifter vid tidpunkt t 

  
  Utgifter som följer av förutsättningarna att ingen ytterligare produktion sker 

   Diskonteringsfaktor 

   Omräkningsfaktor 

  
    

 Spot-räntan för placeringar som görs år 0 och förfaller år t 

   Terminsränta 

   Diskonteringsränta 

   Inflationskurva 

  Återstående driftstid för en anläggning 

   Finansieringsbelopp 

  Tidpunkt då slutförvaret försluts och då de ekonomiska skyldigheterna 

övergår till staten 

  Avgift i öre/kWh 

 

1.3 Värdering av fondtillgång 
Kärnavfallsfondens placeringar marknadsvärderas dagligen enligt de metoder som 

tillämpas av Kammarkollegiet. För räntebärande tillgångar innebär det värdering genom 

diskontering med marknadsräntor eller, vilket ger samma resultat, med noterade 

marknadspriser. 

1.4 Värdering av fondtillgång67 
Avgiftstillgången, vid tidpunkten 0, (   ) för respektive tillståndshavare utgörs av det 

diskonterande nuvärdet av de framtida avgiftinbetalningarna: 

 

                                                      

 
67

 Denna framställning är förenklad. Enligt 16§ finansieringsförordningen ska kärnavfallsavgift betalas kvartalsvis 
till kärnavfallsfonden senast en månad efter varje kalenderkvartals utgång.  
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    ∑
  

(    
    

)
 

 

   

 (1) 

 

Inbetalningarna (  ) är produkten av kärnavfallsavgiften (uttryckt i öre per levererad 

kilowattimme) och den förväntade framtida elproduktion för tillståndshavare med 

reaktorer i drift, medan de för tillståndshavare med avställda reaktorer i stället är ett fast 

belopp.   
    

 är spot-räntan för placeringar som görs år 0 och förfaller år t.   är den 

återstående driftstiden för anläggningen. Enligt nuvarande regelverk är driftstiden 40 år 

som utgångspunkt, i de fall en anläggning blir 40 år ska avgifterna beräknas på en 

återstående driftstid på 6 år. 

Diskonteringen bör ske med samma diskonteringsräntekurva som vid nuvärdesberäkning 

av skulden, se avsnitt 6. Avgiften bestäms så att tillgångarna blir lika stora som skulderna 

för respektive tillståndshavare. 

1.5 Skuld68 
En tillståndshavarnas skuld (  )utgörs av det diskonterade värdet av de förväntade 

utgifter/utbetalningar som är förknippade med de skyldigheter som anges i 13 § 1 lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet och som följer av 10, 11 och 12 §§ samma lag. 

Utgifterna består översiktligt av tre komponenter: 

 Referenskostnader. 

 Osäkerhetspåslag för att nå medelvärdet av alla simuleringar i osäkerhetsanalysen. 

 Merkostnader, dvs.  tillståndshavarnas kostnader för tillsyn (samt betalningar till 

ideella föreningar och vissa kommuner). 

I detta sammanhang bör det noteras att de nuvarande beräkningarna av osäkerhetspåslaget 

och merkostnaderna inte medger att dessa fördelas i tiden. Beräkningar för bägge dessa 

komponenter finns dock tillgängliga för olika genomsnittliga reala diskonteringsräntor
69

.  

För att beräkna skuldens värde diskonteras dessa utgifter (  ) till nuvärde med en 

räntekurva enligt följande:  

 

   ∑
      

(    
    

)
 

 

   

 (2) 

 

I de fall som utgifterna är redovisade i fast penningvärde måste de omräknas till löpande 

priser med en omräkningsfaktor (  ) som baseras på den aktuella inflationskurvan (  )
70  

Omräkningsfaktorn beräknas som:  

 

                                                      

 
68

 Denna framställning är förenklad. Enligt 30§ finansieringsförordningen ska fonderade avgiftsmedel betalas ut i 
förskott för kalenderkvartal till reaktorinnehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare efter ansökan  
69

 I de fall denna metod används får ekvation (2) följande utseende  

   ∑
        

(    
    

)
 

 

   

  ( ̅)   ( )̅ 

Där  ( ̅)   ( )̅ utgör summan av merkostnaderna och osäkerhetspåslaget vi en genomsnittlig ränta och      
är de beräknade referenskostnaderna. 
70

 Det går givetvis att använda en real diskonteringsränta ( ). Denna beräknas då som 
 (   )  (   ) (   ). 
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   (    )
  (3) 

 

Tidpunkten ( ), är den tidpunkt då slutförvaret försluts och då de ekonomiska 

skyldigheterna övergår till staten. Utgifterna ska beräknas som bästa möjliga skattning. 

Detta innebär att skulden beräknas utifrån väntevärden på alla ingående komponenter. 

Som en skattning av väntevärdet, används det sannolikhetsvägda medelvärdet av olika 

scenarier som exempelvis erhållits med stöd av simuleringar. Elproduktionen och 

avgiftsbetalningarna antas upphöra innan tidpunkten T och    kommer i så fall att vara 

noll under ett antal år. 

1.6 Beräkning av kärnavfallsavgiften 
Följande villkor ska gälla för respektive tillståndshavare: 

 

             (4) 
 

Där     är fondtillgången värderad till marknadsvärde vid avgiftsperiodens början. Om 

uttrycken för avgiftstillgången och skulden sätts in i detta uttryck erhålles följande: 

 

    ∑
  

(    
    

)
 

 

   

 ∑
      

(    
    

)
 

 

   

   (5) 

 

Balans i systemet uppnås genom att variabeln inbetalningar, (  ), bestäms så att 

sambandet gäller. 

För anläggningar i drift är inbetalningarna produkten mellan avgiften i öre/kWh ( ) och 

tillståndshavarens produktion (  ): 
 

         (6) 
 

Om en diskonteringsfaktor,   , beräknas som 

 

    
 

(    
    

)
  (7) 

 

kan kärnavfallsavgiften i öre/kWh ( ) beräknas som 

 

   
 ∑          
 
       
∑    
 
      

 (8) 

 

För tillståndshavare med en permanent avställd reaktor är inbetalningen i stället ett fast 

nominellt belopp. 

Då avgiftsberäkningen utgår från en kostnadsberäkning som, enligt det nuvarande 

systemet inkommer i januari året innan avgiftsperioden (       ) och redovisas i 

penningvärde januari ännu ett år tidigare (      ) måste prognoser för KPI-inflationen 

göras för       . För        finns utfall på KPI-inflation. 

Vidare måste marknadsvärdet på avgiftstillgången, som finns redovisat den sista 

december        (första januari       ) prognosticeras till den 1 januari     . Detta 
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görs genom att ta hänsyn till kvartalsvisa in- och utbetalningar till Kärnavfallsfonden och 

den förväntade avkastningen, vilken härleds från den aktuella avkastningskurvan. 

För diskonteringskurvan finns marknadsnoteringar och därmed även löptidstrukturen den 

sista december        (första januari       ). I detta fall måste ett antagande om 

löptidsstruktur den 1 januari      göras. Här antas att det är samma löptidsstruktur som 

gäller som den sista augusti       . 

1.7 Beräkning av finansieringsbelopp  
Beräkningarna av finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp förutsätter att systemet är 

i balans. Avgifterna justeras därför inledningsvis för att uppnå detta. Enkelt uttryckt ska 

följande samband råda: 

                                     (9) 

 

Givet de resonemang som för i denna PM bör finansieringsbeloppet (  ) då kunna 

beräknas som  

                ∑
  
 

(    
    

)
 

 

   

 (10) 

 

Där (  ) är fondtillgången vid avgiftsperiodens början. Utgifter som följer av 

förutsättningarna att ingen ytterligare produktion sker (  
 ) ligger till grund för 

beräkningen av skulden. Diskonteringsräntan (  ) har diskuterats tidigare.  
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Bilaga 3: Sambandet mellan terminsräntor och 
diskonteringsräntor 
Terminsräntor är som nämnts årliga avkastningar, medan diskonteringsräntor är 

genomsnittliga avkastningar över, en i normalfallet längre, period. Från och med år 2023 

antas den motsvara en långsiktig jämviktsavkastning på 4,95 procent varje år. Det framgår 

tydligt att marknadens förväntningar på avkastningen för räntebärande instrument de 

närmaste åren är låg och att fondens avkastning successivt ökar till den långsiktiga nivån. 

Terminsräntan år 2022, den längsta löptiden för vilken det finns marknadsnoteringar, 

uppgår till 3,4 procent medan terminsräntan år 2032, det första år som den långsiktiga 

terminsräntan börjar gälla, uppgår till 4,95 procent. Terminsräntorna för perioden 2023 - 

2031 beräknas genom linjär interpolering av räntorna år 2022 och år 2032. 

Den genomsnittliga avkastningen från den sista december 2012 till ett visst år (T) 

beräknas som: 

 

   ̅                 (∏ (    )
 
                )

   
                  (11) 

 

där  ̅                 avser den genomsnittliga avkastningen mellan den sista december 

2012 och år T.    avser ettårsavkastningen (terminsräntan) år t. (11) visar att den 

genomsnittliga förväntade avkastningen från idag till år T är produkten av samtliga årliga 

avkastningar under perioden. Den röda kurvan i diagram 3 över diskonteringsräntor visar 

de genomsnittliga förväntade avkastningarna. 

I många fall finns behov av att gå åt andra hållet och räkna ut terminsräntor från 

genomsnittsräntor, bland annat eftersom marknadsnoteringarna vanligtvis avser 

genomsnittliga räntor. Terminsräntan     beräknas som: 

 

    
(   ̅                )

 

(   ̅                  )
                 (12) 

 


