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1 Arbetsgruppens samlade bedömning 
 

Arbetsgruppens samlade bedömning: 

 I finansieringssystemet finns två säkerheter: finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. 
Säkerheternas innebörd, hur de beräknas och hur de ska kunna påkallas behöver preciseras.  

 Kompletteringsbeloppet behöver breddas så att det utöver kostnadsosäkerheter även innefattar 
osäkerheter kring framtida avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning. 

 I fall att den avgiftsskyldige inte vidtar åtgärder eller tillskjuter de medel som krävs så ska 
säkerheterna kunna påkallas i sin helhet redan innan faktiska underskott uppstår i fonden. 

 Säkerhetsbeloppen bör nuvärdesberäknas med en diskonteringsränta som är baserad på 
fondens förväntade avkastning (se tidigare PM 2B).  

2 Inledning 
I denna PM redogör arbetsgruppen för sin syn på säkerheterna i finansieringssystemet, där följande 

aspekter utgör viktiga utgångspunkter. 

2.1 Grundläggande utgångspunkter 

Utifrån finansieringssystemets redan 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 oplanerade utfall ska bäras. För att 

säkerställa detta är systemet 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. Det med beaktande av dels nya 

underlag som ger upphov till reviderade förväntningar om framtida utfall, dels sådana 

oväntade utfall som faktiskt inträffar. Denna s.k. rullningsmekanism är central för att 

absorbera flertalet osäkerheter i systemet, men fångar samtidigt inte upp all risk. 

- Reaktorbolagen, har en begränsad långsiktig finansiell styrka, då det inte i någon särskild 

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 systemet respektive tillståndshavarnas 

förmåga att bära denna risk. Staten bär således en residualrisk i den meningen att risken är 

betingad av att någon eller några av tillståndshavarna inte skulle ta sitt fulla ansvar – i 

praktiken att rullningsmekanismen inte upprätthålls. 
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Säkerheterna har alltså redan idag en given och betydelsefull roll för att hantera statens risk i 

finansieringssystemet. Beträffande resonemangen i denna PM om säkerheter så ska det dock 

framhållas att det enskilt viktigaste för att minska statens risk i systemet är att det tas ut rätt mängd 

avgifter 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.    

 

2.2 Det befintliga kompletteringsbeloppet är för snävt utformat 

I ljuset av att systemet bör betraktas som en uppsättning av olika balansräkningar, vilket behandlats 

utförligt i föregående promemorior, framgår att det befintliga kompletteringsbeloppet är för snävt 

utformat. Exempelvis tas i dagsläget ingen hänsyn till sådana osäkerheter i systemet som 

härstammar från fondförvaltningen eller prognoser för elproduktionen. I linje med 

finansieringssystemets övergripande syfte och som en direkt förlängning av systemets befintliga 

utformning så behöver den underliggande beräkningen av kompletteringsbeloppet därmed breddas, 

så att det i utgångspunkten överensstämmer med det ansvar som i första hand ålagts 

tillståndshavarna, inte staten.   

2.3 Ianspråktagandet av säkerheterna behöver förtydligas 

Som beskrevs i PM 1 så har arbetsgruppen identifierat och uppmärksammat att det finns 

otydligheter i lag- och förordning gällande hur statens rätt att ta säkerheterna i anspråk i praktiken 

ser ut. Det innebär att det saknas tydligt stöd för att kunna göra tillförlitliga antaganden om när 

säkerheterna vid behov kan påkallas, vilket i sin tur påverkar beräkningarna av säkerhetsbeloppen i 

samband med att de diskonteras. Detta får till följd att föreliggande otydligheter behöver hanteras. 

3 Balansräkning för finansieringssystemet  
I Underlagspromemoria 1 (PM 1) gjorde arbetsgruppen bedömningen att det finns starka skäl att i 

samband med beräkning av avgifter och säkerheter se finansieringssystemet som ett finansiellt 

system med olika balansräkningar – det vill säga med beaktande av både skulder och tillgångar. 

Eftersom det inte föreligger något solidariskt betalningsansvar behöver sådana balansräkningar 

upprättas för respektive tillståndshavare. 

I PM1 konstaterades också att det utanför balansräkningen finns två poster på tillgångssidan. 

1. Säkerheter motsvarande finansieringsbeloppet. Kan ses som säkerhet för ännu inte 
inbetalda avgifter, men med den skillnaden att beloppet bara täcker redan uppkommet 
avfall. 

2. Säkerheter motsvarande kompletteringsbeloppet. Detta belopp syftar till att säkerställa att 
det är tillståndshavarna som tar det finansiella ansvaret även för oplanerade händelser. 
Beloppet baseras på kärnkraftsindustrins kostnadsberäkningar som används för att beräkna 
kärnavfallsavgifter, men utgår ifrån ett högre belopp än den förväntade kostnaden med stöd 
av en konfidensgrad som speglar spridningen i beräkningarna.  
 

Som presenterades redan i PM 1 så gör arbetsgruppen bedömningen att kompletteringsbeloppet bör 

breddas, för att fånga upp osäkerheter på såväl på tillgångs- som skuldsidan i finansieringssystemet. 

Ett belopp motsvarande kompletteringsbeloppet ska ställas av tillståndsinnehavaren som säkerhet.  
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Parallellt till resonemanget om att säkerheterna utgör en post på tillgångssidan utanför 

balansräkningen, kommer kompletteringsbeloppet att bli en post på skuldsidan utanför 

balansräkningen. En principiell balansräkning som täcker alla relevanta delar av 

finansieringssystemet kan då få ett utseende som framgår av Figur 1. 

Figur 1. Balansräkningar i finansieringssystemet 

 

På ett principiellt plan sammanfattar denna bild stora delar av begreppen helhetsprincipen, 

balansräkningsprincipen, riskbuffertprincipen och aktsamhetsprincipen som introducerades i PM 1.  

Bilden kan också illustrera vilka begrepp som behöver analyseras, preciseras och slutligen regleras i 

lag eller förordning.  Dessa är markerade med röd färg i figuren och med början i balansräkningen är 

dessa begrepp: 
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 Avgiftstillgång 
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 Utgifter/utbetalningar 
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Dessa begrepp har preciserats i PM 2A och PM 2B. 
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 Säkerheternas värdebeständighet 

4 Riskfaktorer i finansieringssystemet  
För att finansiera omhändertagandet av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska 

reaktorinnehavarna (tillståndshavarna) betala en avgift på elproduktionen till Kärnavfallsfonden. 

Inbetalningarna till fonden sker fram till dess reaktorerna stängs medan en stor del av utgifterna för 

omhändertagandet kommer därefter. Detta har flera konsekvenser: 

- Beräkningar och beslut om avgifterna måste baseras på osäkra prognoser över framtida 

utgifter och elproduktion. 

- Avgifterna placeras i mer eller mindre riskfyllda tillgångar under tiden fram till dess att 

medlen behövs. Den framtida avkastningen för dessa medel är således osäker. 

- Tillståndshavarnas förmåga att betala nödvändiga framtida avgifter är osäker, i synnerhet 

efter det att produktionen upphört, samtidigt som skyldigheterna inte är fullgjorda.  

- Tillståndshavarnas förmåga att ställa godtagbara säkerheter för osäkerheterna ovan kan inte 

i alla lägen tas för given. 

- Det framtida värdet av de säkerheter som ställts är osäker. Detta skapar i sin tur en 

osäkerhet om säkerheterna eventuellt täcker uppkomna och ohanterade underskott i 

systemet. 

Finansieringssystemet utgörs således av framtida, mer eller mindre osäkra, kassaflöden. Det gäller 

avgiftsinbetalningar och utgiftsutbetalningar men även Kärnavfallsfondens räntebärande placeringar 

leder till räntebetalningar och kapitalbelopp. På motsvarande vis är värdet av de säkerheter som 

ställs av tillståndshavarna i form av såväl finansierings- som kompletteringsbelopp osäkert. 

Baserat på de beskrivna riskfaktorerna kan statens risk i finansieringssystemet, med anledning av 

sistahandsansvaret, således sägas vara avhängigt av tillståndshavarnas förmåga att bära och hantera 

osäkerheter i systemet i enlighet med de krav som ställs. 

5 De treåriga avgiftsperioderna är den primära riskreducerande 

faktorn i systemet   
I PM 1 gjordes bedömningen att: 

”Varje tillståndsinnehavares åtagande ska motsvaras av tillgångar av minst samma storlek.  

Tillståndsinnehavarens åtagande utgörs av det diskonterade värdet av förväntade utbetalningar från 

Kärnavfallsfonden. Tillgångarna utgörs av företagets andel av Kärnavfallsfonden samt det 

diskonterade värdet av ännu inte inbetalda kärnavfallsavgifter. Kärnavfallsavgiften ska vid varje 

omräkningstillfälle bestämmas så att värdet av tillgångarna blir lika stort som åtagandet. 

Balansräkningsprincipen.” 

I den följande figuren illustreras den primära riskreduceringsmekanism som finns i systemet. I linje 

med vad som diskuterades i PM 2B bör finansieringssystemets tillgångar och skulder värderas enligt 

följande principer:  

- Fondtillgången bör även fortsättningsvis värderas till marknadsvärde. 
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- Diskonteringsräntor bör bestämmas baserat på fondens förväntade avkastning. 

- Dessa räntor används för att diskontera de förväntade avgifts- och utgiftsbetalningarna. 

- Tillståndshavarnas skuld utgörs av det diskonterade värdet av de förväntade utgifter som är 
förknippade med de skyldigheter som följer av kärntekniklagen. De förväntade utgifterna 
beräknas som sannolikhetsvägda medelvärden.  

- Kärnavfallsavgiften för respektive tillståndshavare bestäms vid varje omräkningstillfälle så att 
värdet av tillgångarna blir lika stort som skulderna. Avgiften beräknas utifrån väntevärden på 
samtliga i balansräkningen ingående komponenter. 

I figuren nedan är systemet i balans vid början av avgiftsperioden. Det finns också 

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. 

Balans har således 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 

beräkningar 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 typer av osäkerheter i och med att ”rullningen” fungerar på avsett vis med korrekt 

beräknade, beslutade och erlagda avgifter inklusive ställda godtagbara säkerheter. 
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Figur 1. 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 nedmontering 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 

I finansieringssystemet finns två säkerheter: finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. 

Arbetsgruppen gör bedömningen att denna ordning bör kvarstå. Säkerheternas principiella innebörd, 

hur de beräknas och hur de ska kunna påkallas behöver dock preciseras.  

6 Säkerheternas innebörd 
Som nämnts ovan så har det grundläggande behovet av säkerheter i finansieringssystemet sin 

utgångspunkt i den osäkerhet som finns kring tillståndshavarnas förmåga att betala avgifter och 

ställa säkerheter, baserat på att det i systemet finns en mängd olika risker.  

6.1 Finansieringsbeloppet 

Finansieringsbeloppet är ett belopp som om det tillförs kärnavfallsfonden i det fall att 

inbetalningarna av kärnavfallsavgifter och elproduktionen upphör kommer att göra att 

fondtillgången blir lika stor som systemets förväntade skuld. Finansieringsbeloppet syftar således till 

att utgöra en säkerhet för att beräknade men ännu ej betalda kärnavfallsavgifter kommer att tillföras 

fonden, även om den elproduktion som avgifterna är tänkta att tas ut på skulle upphöra tidigare än 

beräknat.  

Vid varje enskilt beräkningstillfälle kan finansieringsbeloppet momentant uttryckas som en säkerhet 

för den kreditrisk som är förknippad med de avgifter som är fastslagna men ännu inte betalade. Men 
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då finansieringssystemet så länge som rullningsmekanismen fungerar utgör ett dynamiskt system så 

fångar finansieringsbeloppet i praktiken även upp osäkerheter över tid. Om exempelvis nya 

kostnadsunderlag visar på en tidigare oplanerad kostnadsökning, eller att det skett en sämre 

fondutveckling än väntat, så justeras finansieringsbeloppet därefter.  

6.2 Kompletteringsbeloppet 

Med anledning av att avgiftsuttaget och finansieringsbeloppet löpande justeras 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 alla lägen. Därför ställs även säkerhet för kompletteringsbeloppet, vilket utgör just ett 

komplement till det löpande avgiftsuttaget och finansieringsbeloppet.  

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 förväntningar.  

6.2.1 Kompletteringsbeloppet har en avgränsad men likväl mycket viktig funktion 

Kompletteringsbeloppet har jämte ett finansieringsbelopp som justeras vart tredje år en avgränsad 

men likväl mycket viktig roll i finansieringssystemet.  

- Kompletteringsbeloppet bidrar framförallt till att tillståndshavarna tar sitt fulla ansvar genom 
att bidra till att rullningsmekanismen fungerar, även i sådana fall där den egna förmågan att 
hantera ogynnsamma utfall är begränsad eller helt upphört. Till exempel om 
kostnadsökningar skulle uppstå efter det att en reaktor ställts av. I en sådan situation skapar 
kompletteringsbeloppet incitament för tillståndshavarna att vända sig direkt till sina starkare 
moderbolag, och med hjälp av dem på sedvanligt vis sedan fortsätta att betala avgift till 
kärnavfallsfonden. 

För de fall rullningen av avgifter och säkerheter trots allt skulle fallera har kompletteringsbeloppet en 

delvis annan betydelse:  

- Om det skulle uppstå en betydande kostnadschock som innebär att de beräknade 
kostnaderna för omhändertagandet av kärnavfallet skulle överstiga beloppen för redan 
ställda säkerheter så finns det en risk att det varken betalas nya avgifter eller ställs några 
justerade säkerheter. I ett sådant scenario har kompletteringsbeloppet ett direkt ekonomiskt 
värde i och med att det skulle bidra till att minska statens förluster med beaktande av statens 
sistahandsansvar att sedan finansiera de återstående, och i det läget mycket stora, 
kostnaderna för att slutföra omhändertagandet av kärnavfallet. 

- Om varken tillståndsinnehavarna eller deras ägare förmår att ta det fulla ansvaret så innebär 
det att staten kommer att behöva träda in. Exempelvis i händelse av att tillståndshavarnas 
betalningsförmåga är uttömd (på grund av att en reaktor stängs ned) och att något eller 
några av moderbolagen skulle få så stora problem att de går i konkurs. Då innebär 
kompletteringsbeloppet en fordran – förutsatt att det kan tas i sin helhet – som sträcker sig 
längre än till enbart ej betalda avgifter. Det innebär att staten får en, allt annat lika, juridiskt 
starkare ställning som fordringsägare i exempelvis ett konkursbo. Även om det likväl ska 
framhållas att statens återvinningsutsikter i detta läge sannolikt är begränsade. 

Sammantaget handlar kompletteringsbeloppet alltså om att så långt som det behövs för att uppnå 

syftet med finansieringssystemet formellt knyta upp tillgångar/parter som är finansiellt starkare än 

tillståndshavarna till deras ansvar redan innan möjliga, om än mer eller mindre osannolika, 
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ogynnsamma utfall materialiseras.1 Därmed ökar sannolikheten att tillståndshavarna fullgör sitt 

ansvar genom att fortsätta att löpande betala avgifter och ställa säkerheter även i dåliga scenarion 

och bortom deras egna finansiella förmåga.  

Ett annat sätt att uttrycka detta är att kompletteringsbeloppets funktion i mångt och mycket är 

fokuserat på att upprätthålla rullningsmekanismen i systemet, vilket fyller en mycket viktig funktion 

för att minska statens residualrisk. Det innebär att så länge avgifter och säkerheter 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. 

6.2.2 Kompletteringsbeloppets storlek 

Avseende kompletteringsbeloppets storlek är följande aspekter viktiga att uppmärksamma: 

- Som tidigare framhållits så är det tillståndshavarna som har det fulla ansvaret för att 
finansiera omhändertagandet av kärnavfallet. Det innebär att tillståndshavarna mycket väl 
skulle kunna åläggas ansvaret att ställa säkerhet för kompletteringsbeloppet så att det 
motsvarar alla beräkningsbara osäkerheter i systemet (med beaktande av både skuld- och 
tillgångssidan). Det har tidigare till och med förts resonemang om att kräva till beloppet 
obegränsade säkerheter från tillståndshavarna, vilket dock bedömts som mindre lämpligt när 
frågan utretts närmare.2 

- Statens residualrisk innebär att staten bär den överskjutande delen av riskerna i systemet 
som tillståndshavarna eventuellt inte hanterar. Det vill säga staten står i praktiken som 
garant för de allra sämsta och därmed mest kostsamma scenarierna.  

- Om säkerheten för kompletteringsbeloppet väl skulle behöva infrias så innebär det att 
rullningsmekanismen i systemet har upphört att fungera. Av det följer att staten endast har 
det senast beräknade kompletteringsbeloppet kvar att förlita sig på som buffert för alla 
tänkbara utfall för projektets återstående genomförandetid. För att de ansvariga 
tillståndshavarnas insats i ett sådant läge med hög sannolikhet ska räcka till så ställer det 
krav på säkerhetens storlek.      

Ovanstående aspekter, tillsammans med det föregående resonemanget om viktiga 

incitamentseffekter, gör det tydligt att kompletteringsbeloppet behöver vara ett till storleken väl 

tilltaget belopp.  

Däremot så finns det utöver ett strikt principiellt synsätt likväl lämpliga motiv för att även beakta 

andra aspekter när kompletteringsbeloppets exakta storlek ska bestämmas. Exempelvis att 

säkerheten för kompletteringsbeloppet ska utgöra en buffert upp till och med en specifik nivå av de 

beräkningsbara osäkerheterna i finansieringssystemet (t.ex. med stöd av en vald konfidensgrad) – 

förutsatt att relevanta osäkerheter tas upp och estimeras på ett tillfredställande sätt. Det beror på 

att det kan finnas skäliga begränsningar gällande hur mycket det är såväl möjligt som rimligt att kräva 

i säkerheter.  

                                                           
1
 Hittills har det handlat om att tillståndshavarnas moderbolag har gått i borgen upp till och med en specifik del 

av tillståndshavarnas fulla ansvar. 
2
 Se bland annat s. 7 i rapporten ”Uppdrag att utreda finansiella säkerheter och riskavgifter i 

kärnavfallshanteringen” (Dnr 2006/1083), publicerad den 15 november 2006. 
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Till exempel skulle det för ett moderbolag som går i borgen för del av tillståndshavarnas kunna följa 

en indirekt merkostnad för själva utfärdandet av en stor säkerhet. Det kan exempelvis i de fall 

tillståndshavarnas moderbolag utfärdar borgensåtaganden som säkerhet handla om på marginalen 

ökade lånekostnader. Sådant kan uppstå på grund av att andra borgenärer får en – allt annat lika – 

sämre ställning när nya potentiella fordringsägare tillkommer (i det här fallet staten).  

För att ge en nyanserad bild av ovanstående exempel, och risken för oskäligt höga merkostnader, så 

behöver dock bland annat följande aspekter belysas.  

- Till att börja med är det rimligt att anta att både nuvarande och framtida långivare ser på 
moderbolagens roll i finansieringssystemet utifrån en helhet i den meningen att de väger in 
dessa bolags både implicita (oaktat ställda säkerheter) och explicita (motsvarande ställda 
säkerheter) ansvar. Det är en omständighet som torde bidra till att begränsa den eventuella 
merkostnaden för att utfärda olika borgensåtaganden inom finansieringssystemet.     

- Vidare måste storleken på säkerhetsbeloppen ställas i relation till moderbolagens totala 
tillgångar, annars riskerar de att leda till en överdriven bild av risken för merkostnader för att 
utfärda olika borgensåtaganden.  

- Därtill är det viktigt att kompletteringsbeloppets nominella betydelse inte dramatiseras på 
ett felaktigt sätt. Det bör i sammanhanget nämligen beaktas den låga sannolikheten för att 
de mest ogynnsamma, och därmed till beloppet största, utfallen som ryms inom 
kompletteringsbeloppet faktiskt inträffar. Utan att ta hänsyn till det ger enbart det nominella 
beloppet på säkerheten upphov till en överdriven bild av vilket åtagande det innebär att stå 
för säkerheten.  
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7 Ianspråkstagande av säkerheterna 
I den följande figuren illustreras ett scenario där produktionen hos en 

tillståndshavare/reaktorinnehavare (TH) upphör i förtid och gången för hur säkerheterna tas i 

anspråk i detta fall.    

Figur 2. Illustration av ianspråktagande av säkerheterna 

 

För att säkerheterna ska fylla den funktion som figuren indikerar krävs således att en säkerhet 

avseende finansieringsbeloppet kan tas i anspråk om: 

 en avgiftsskyldigs fonderade medel inte 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. 

Säkerhet avseende kompletteringsbelopp kan tas i anspråk om: 

 finansieringsbeloppet tagits i anspråk och/eller,  

I slutet av år 1 upphör inbetalningen av avgift för en TH. 

Inga övriga åtgärder vidtas av TH. Därmed uppstår en obalans

då skulderna är större än tillgångarna.

T S T S Steg 1: Finansieringsbeloppet (FB) påkallas. Detta tillförs fonden.

TH balansräkning kommer att få ett utseende enligt figuren.

Om kostnaderna utvecklas på det sätt som förväntas och

inga övriga negativa förändringar sker kommer de fonderade 

medlen precis att räcka för att finansiera tillståndshavarnas skyldigheter.

T S

T S

Steg 2: En ny kostnadsberäkning begärs skyndsamt 

och en kontrollblansräkning upprättas.

Utifrån denna beräknas:

a. Hur stor avgiftstillgång som behövs.

b. Hur stort det nya finansieringsbeloppet (FB2) behöver vara.

c. Hur stort det nya kompletteringsbeloppet (KB2) som behövs.

Steg 3: Om skulden har  ökat uppstår behov av en avgiftstillgång.

Om TH betalar de avgifter som behövs återupptas rullningen. 

Om TH inte betalar avgifterna eller ställer ett nytt kompletteringsbelopp (KB2) 

påkallas det gamla kompletteringsbeloppet (KB).

T S

Steg 4: KB tillförs fonden. 

Givet att kostnaderna inte ökat påtagligt är fonden nu  

tillräckligt stor för att finansiera även 

ogynsamma utfall. 

Skuld

FB2

FB

KB Fond-

tillgång

Fond-

tillgång

Skuld

KB2

KB

Skuld

Fond-

tillgång

Avgifts-

tillgång

KB

Skuld

Fond-

tillgång

Fond-

tillgång
Skuld

Avgifts-

tillgång

FB

År 1
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 den avgiftsskyldige inte vidtar de åtgärder enligt lagen eller tillskjuter de medel som behövs för 
att säkerställa finansieringen samt 

 den avgiftsskyldiges fonderade medel fortfarande inte bedöms täcka kostnaderna eller att inget 
nytt kompletteringsbelopp ställs. 

Säkerhet motsvarande kompletteringsbelopp som tagits i anspråk ska i sin helhet tillföras fonden. 

8 Preliminära beräkningar av finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp 
I detta avsnitt redovisas en förenklad, och därmed preliminär, konsekvensanalys avseende 

kompletteringsbelopp och finansieringsbelopp som följer av de förändringar och förtydliganden som 

arbetsgruppen bedömer behöver genomföras i finansieringssystemet och som diskuterats i PM 1, 2A, 

2B, 3B och i detta PM. 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 

tillvolymrisker. ].    

Beräkningarna av finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp förutsätter att systemet är i balans. 

Avgifterna justeras därför inledningsvis för att uppnå detta. Principerna för denna beräkning har 

redovisats i PM 2B. Enkelt uttryckt ska följande samband råda: 

                                     (1) 

 

Givet de resonemang som för i denna PM bör finansieringsbeloppet (  ) då kunna beräknas som  

                ∑
  
 

(    )
 

 

   

 (2) 

 

Där (  ) är fondtillgången vid avgiftsperiodens början. Utgifter som följer av förutsättningarna att 

ingen ytterligare produktion sker (  
 ) ligger till grund för beräkningen av skulden. 

Diskonteringsräntan (  ) diskuteras nedan.  

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 Strålsäkerhetsmyndighetens 

nästa avgiftsförslag. Det bör också noteras att de redovisade beräkningarna bygger på samma 

grundantaganden som i SSM:s senaste avgiftsförslag.  

I dessa antagande 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 denna nivå leder det till en underskattning av avgiftstillgången (genom att de 

förväntade inbetalde avgifternas storlek underskattas), vilket i sin tur sätter den beräknade balansen 

ur spel.  
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I beräkningarna följer drifttiden av det som anges i den gällande finansieringsförordningen, dvs. 40 

års drift (eller ytterligare 6 år om en anläggning blir 40 år under avgiftsperioden).  

I PM 2B gjordes också bedömningen att den diskonteringsränta som används bör baseras på fondens 

förväntade avkastning.  Arbetsgruppen bedömde att den nominella diskonteringsräntan bör, för 

löptider upp till 15 år utgöras av tjänstepensionskurvan. För löptider från och med 25 år bör den 

långsiktiga terminsräntan, med fondens nuvarande placeringsinriktning, fastställas till 4,2 procent. 

För perioden mellan år 15 och år 25 sker en anpassning genom linjär interpolering av terminsräntor. 

I PM 3B diskuteras att en kortare period med marknadsräntor (10 år) i stället kan användas. 

Anpassningen till en långsiktig terminsränta bör ske mellan år 10 och år 20. En breddning av fondens 

placeringsmöjligheter gör också att en riskpremie på 0,5 procentenheter bör adderas till den 

långsiktiga terminsräntan.  

Detta innebär att beräkningar (för kompletteringsbeloppet bra i de två senare fallen) kommer att 

göras på olika sätt i tre olika fall. 

1. Diskontering med tjänstepensionskurva 

2. Diskontering med tjänstepensionskurvan för löptider upp till 10 år och en succesiv 
anpassning till en långsiktig terminsränta som gäller från 20 års löptid 

3. Som i punkt 2, men med en adderad riskpremie på 0,5 procentenheter.  

De olika diskonteringskurvorna framgår av diagram 1.  

Diagram 1. Olika diskonteringskurvor 

 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

Disk ränta finansieringssystemet 10 20 Tjänstepensionskurva Disk ränta finansieringssystemet 10 20, inkl riskpremie
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I tabell 1 redovisa en sammanställning av de resultat som den preliminära konsekvensanalysen ger 

vid handen. Som tidigare nämnts härrör resultaten från förenklade och ofullständiga beräkningar, 

som innebär att kompletteringsbeloppet underskattas. I tabell 2–5 redovisas indikativa 

balansräkningar för respektive tillståndshavare vid användning av diskonteringskurva enligt fall 3. 

Tabell 1. Indikativa resultat från konsekvensanalysen 

 

 

Tabell 2. Indikativ balansräkning för Forsmark(mdkr) 

 

  

Tjänstepensions-

kurva

Diskonteringränta 

10 20

Diskonteringsränta 

10 20 med 

riskpremie

Obalans vid 

oförändrade 

avgifter (mdkr)

-26,6 -18,1 -11,0

Genomsnittlig 

avgift* för balans 

(öre/kWh)

6,3 4,9 3,9

Sammanlagt 

kompletterings-

belopp (mdkr)

i/u 15,4 18,8

Sammanlagt 

finansierings-

belopp (mdkr)

31,6 22,7 16,5

Diskonteringsränta

*) avgiften för BKAB redovisas i de enskilda balansräkningarna 

Fondtillgång 14,9 Skuld, nuvärde utgifter 23,3

Avgiftstillgång 8,4

Summa tillgångar 23,3 Summa skulder 23,3

Obalans 0,0 mdkr

Nuvarande avgift 2,1 öre/kWh

Avgift för balans 3,7 öre/kWh

Tillgångar Skulder

Forsmark
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Tabell 3. Indikativ balansräkning för Oskarshamn(mdkr) 

 

 

Tabell 4. Indikativ balansräkning för Ringhals(mdkr) 

 

 

Tabell5. Indikativ balansräkning för Barsebäck(mdkr) 

 

Fondtillgång 11,0 Skuld, nuvärde utgifter 16,9

Avgiftstillgång 5,8

Summa tillgångar 16,9 Summa skulder 16,9

Obalans 0,0 mdkr

Nuvarande avgift 2,0 öre/kWh

Avgift för balans 3,5 öre/kWh

Oskarshamn

Tillgångar Skulder

Fondtillgång 16,2 Skuld, nuvärde utgifter 25,0

Avgiftstillgång 8,7

Summa tillgångar 25,0 Summa skulder 25,0

Obalans 0,0 mdkr

Nuvarande avgift 2,4 öre/kWh

Avgift för balans 4,4 öre/kWh

Ringhals

Tillgångar Skulder

Fondtillgång 7,3 Skuld, nuvärde utgifter 12,1

Avgiftstillgång 4,9

Summa tillgångar 12,1 Summa skulder 12,1

Obalans 0,0 mdkr

Nuvarande avgift 842 Mkr/år

Avgift för balans 1 024 Mkr/år

Barsebäck

Tillgångar Skulder


