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1 Sammanfattande bedömning 

Projektet för att omhänderta kärnkraftens restprodukter är ett av de största 

industriprojekten någonsin i Sverige. Många led är ytterst komplexa och 

kommer att genomföras mer än ett halvt sekel in i framtiden. Därutöver är en 

stor del av arbetet unikt och lämpliga jämförelseprojekt saknas.  

Den bärande tanken i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hante-

ringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) är 

att det är kärnkraftsindustrin och inte skattebetalarna, varken de framtida 

eller dagens, som ska finansiera omhändertagandet av restprodukter och 

avvecklingen av anläggningarna.  

 

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) roll i detta system är att föreslå nivåer på 

avgifter och säkerheter så att, så långt det är möjligt, risken minimeras för att 

staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av kärnkraftsindustrins 

betalningsansvar. Beslut om avgiftsnivåer och säkerhetsbelopp fattas av 

regeringen
1
.  

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lång erfarenhet av att skatta de 

framtida kostnaderna för projektet och har byggt upp kompetens inom detta 

område. SSM gör bedömningen att systemet för finansiering av omhänderta-

gandet av kärntekniska restprodukter överlag fungerar bra.  

 

Vid den granskning som SSM har genomfört av SKB:s kostnadsberäkningar 

från perioden 2012 och framåt har det dock identifierats några områden där 

SSM bedömer att kostnaderna är underskattade. SSM har också funnit me-

todmässiga problem i SKB:s osäkerhetsanalys som bedöms medföra att den 

verkliga finansiella osäkerheten i projektet underskattas. De beräknade kost-

naderna har därför justerats för respektive tillståndshavare vid beräkningen 

av kärnavfallsavgiften. Justeringen har gjorts som ett procentuellt påslag på 

de redovisade grundkostnaderna.  

 

För att förbättra säkerheten i finansieringssystemet inför myndigheten också 

följande förändringar i principerna för beräkning av kärnavfallsavgift och 

finansieringsbelopp:  

 

 Osäkerhetspåslaget i SKB:s kostnadsberäkningar beräknas som medel-

värdet – i stället för medianvärdet – där alla variationer också ingår. 

Detta är konsekvent med att avgiften ska beräknas på förväntade kostna-

der enligt gällande lagstiftning. 

                                                      
1
 För Barsebäck Kraft AB beslutar SSM om finansieringsbelopp 
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 De framtida kassaflöden som ligger till grund för kärnavfallsavgifter 

uttrycks i nominella termer och diskonteras med en nominell avkast-

ningskurva som är en sammanvägning av statsobligationer och säker-

ställda obligationer. Denna förändring gör att tillgångarna och skulderna 

i finansieringssystemet får en konsistent behandling. 

 SSM bedömer att rättsläget inte medger att säkerheterna kan påkallas 

förrän en tillståndshavares tillgångar i kärnavfallsfonden är förbrukade. 

Detta innebär att finansieringsbeloppen inte har diskonterats som i tidi-

gare beräkningar. 

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

avgifter som SSM föreslog, och regeringen beslutade, för 2010-2011. Den 

genomsnittliga avgiften på kärnkraftsproducerad el ökar från ca 1,0 öre/kWh 

till ca 3,0 öre/kWh. En stor del av ökningen beror på att de av industrin be-

räknade återstående kostnaderna ökat med ca 18 miljarder kronor sedan fö-

regående kostnadsberäkning (Plan 2008). Den justering som SSM gör base-

rat på bedömda underskattningar i SKB:s beräkningsunderlag bidrar med 

ytterligare ökning.  

 

Även myndighetens beräknade finansieringsbelopp för 2012-2014 är högre 

än de som beslutades för 2010-2011. Detta beror på SSM:s bedömning att 

rättsläget inte medger att säkerhetsbeloppen kan påkallas förrän behållningen 

i kärnavfallsfonden är förbrukad, vilket beräknas ta 20-30 år om inga ytterli-

gare inbetalningar sker.  

 

Motsvarande bedömning gäller även för kompletteringsbeloppet. Av me-

todmässiga skäl har det dock inte varit möjligt att implementera de nya prin-

ciperna. SSM har därför – avseende kompletteringsbeloppet – använt före-

gående avgiftsperiods beräkningsprinciper. 
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Beräknade avgifter och säkerhetsbelopp 

SSM har beräknat följande avgifter och säkerheter för 2012-2014. 

 
Tabell 1. Beräknade avgifter samt säkerhetsbelopp för perioden 2012-2014 

 Forsmark Kraft-

grupp AB 

OKG AB Ringhals AB Barsebäck Kraft 

AB* 

Organisationsnummer 556174-8525 556063-3728 556558-7036 556094-5197 

Avgift 2,9 öre/kWh 2,8 öre/kWh 3,2 öre/kWh 1 601  

miljoner kronor/år 

Avgift, sex års inbetal-

ningstid för BKAB 

2,9 öre/kWh 2,8 öre/kWh 3,2 öre/kWh 842  

miljoner kronor/år 

Finansieringsbelopp
2
 10 051  

miljoner kronor 

7 566  

miljoner kronor 

10 257  

miljoner kronor 

5 646  

miljoner kronor 

Kompletteringsbelopp 3 020  

miljoner kronor 

2 251  

miljoner kronor 

3 211  

miljoner kronor 

  *) 

*) Finansieringsbeloppet för Barsebäck Kraft AB (BKAB) beslutas av SSM enligt  

23 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restpro-

dukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). BKAB ställer inget 

kompletteringsbelopp enligt finansieringsförordningen. 

 

På följande punkter har remissbehandlingen av SSM:s beräkningar av avgif-

ter och säkerheter föranlett förändringar i de beräkningar som remitterades 

under perioden 15 juni till 25 augusti, 2011: 

 

- SSM bedömer efter synpunkter från SKB att beräkningen av diskon-

teringsfaktorerna bör ske på ett sätt som ger en mer korrekt beräk-

ning av nuvärdet av kärnkraftsindustrins framtida åtaganden. Denna 

förändring gör att avgifterna i genomsnitt minskar med 0,7 öre/KWh 

till 3,0 öre/kWh.
3
 

- För BKAB har avgiftsberäkningen nu skett för inbetalningsperioder 

på både tre och sex år. Tidsperioden om sex år bygger på att rege-

ringen vid sitt förra beslut (M/2009/3674/Mk) fastställde att BKAB 

skulle täcka underskottet för sin del i Kärnavfallsfonden på åtta år. 

Av denna period återstår nu sex år.  

 

                                                      
2
 I 2012 års penningvärde. 

3
  Se ”Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerheter, SSM 2011-153-23” 
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SSM:s bedömning av remissinstansernas synpunkter redovisas i bilaga 1.  

 

Till denna rapport hör ytterligare två underlagsrapporter. Det är dels en 

granskningsrapport ”Granskning av SKB rapport Plan 2010 kostnader från 

och med 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter” (SSM2011-153-

22), dels en underlagsrapport som i detalj beskriver de beräkningar som 

SSM har genomfört ”Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp 

för 2012-2014” (SSM 2011-153-23).   

 

En fullständig redovisning av remissynpunkterna finns i SSM 2011-153-70. 

2 Finansieringssystemet för hantering och slutförvaring 
av kärntekniska restprodukter 

Den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

(kärntekniklagen) är skyldig att svara för kostnaderna för bl.a. en säker han-

tering och slutförvaring av verksamhetens restprodukter samt en säker av-

veckling och rivning av anläggningarna när verksamheten inte längre ska 

bedrivas. Skyldigheterna kvarstår till dess att åtgärderna har fullgjorts, även 

om tillståndet upphör.  

 

Finansieringslagen säkerställer finansieringen av tillståndshavarnas kostna-

der. Den närmare tillämpningen av finansieringslagen regleras i förordning-

en (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). Reaktorinnehavare ska 

enligt 3 § finansieringsförordningen, i samråd med övriga reaktorinnehavare, 

upprätta en kostnadsberäkning och ge in den till SSM senast den 7 januari 

vart tredje år. Reaktorinnehavarna samordnar arbetet genom det gemensamt 

ägda bolaget SKB som ger in kostnadsberäkningen som ligger till grund för 

kärnavfallsavgiften.  

 

Kostnadsberäkningen avser de totala kostnaderna för omhändertagande av 

alla restprodukter och avveckling av samtliga anläggningar och hur dessa 

kostnader fördelas på varje innehavare. Vid dessa beräkningar ska varje re-

aktor anses ha en total driftstid om 40 år och en återstående driftstid om 

minst sex år. Denna driftstid läggs alltså till grund för uppskattningen av 

mängden restprodukter från reaktorerna. Det är också inom denna tid som 

reaktorinnehavaren ska betala in de avgifter som ska täcka kostnaderna för 

reaktorn. En närmare beskrivning av vad kostnadsberäkningen ska innehålla 

redovisas i Strålsäkerhetsmyndigheten ”Granskning av SKB rapport Plan 

2010 kostnader från och med 2012 för kärnkraftens radioaktiva restproduk-

ter” (2011a).  

 

Utifrån reaktorinnehavarnas beräkningar upprättar SSM ett förslag till kärn-

avfallsavgift som anges i kronor per levererad kilowattimme elström (utom 
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för BKAB som i stället betalar en fast avgift per år). Reaktorinnehavarnas 

kostnadsberäkning läggs också till grund för beräkning av två säkerhetsbe-

lopp: finansieringsbelopp
4
 och kompletteringsbelopp

5
. Sedan avgiftsförslaget 

har remitterats till reaktorinnehavarna, berörda myndigheter och organisa-

tioner lämnas ett slutligt förslag till regeringen för beslut om kärnavfallsav-

giften för den kommande treårsperioden, senast den 7 oktober. 

 

De inbetalade kärnavfallsavgifterna förvaltas av myndigheten Kärnavfalls-

fonden i en fond med fondandelar för varje tillståndshavare. De godkända 

säkerheterna ställs till Kärnavfallsfonden och förvaltas av Riksgälden. 

I förarbetena till finansieringslagen anges att:  

”Syftet med finansieringssystemet skall vara att så långt det är möjligt mini-

mera risken för att staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av 

tillståndshavarnas betalningsansvar.”
6
  

I förarbetena anges vidare att:  

”Utifrån principen att det är industrin, och inte skattebetalarna, som skall 

stå för kostnaderna kan dock industrins ansvar komma att öka eftersom den 

nya lagen syftar till att överföra mer risk på industrin.”
7
 

Av finansieringslagen och förarbetena till denna framgår att den finansiella 

tillsynen ska förstärkas jämfört med tidigare lagstiftning, med syfte att be-

gränsa risken för att staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av 

tillståndshavarnas betalningsansvar.  

 

SSM:s uppgift är således att granska industrins kostnadsberäkningar och 

föreslå avgifter och säkerheter som så långt som möjligt minimerar statens 

och framtida skattebetalares risk. Den risk som avses i detta sammanhang är 

att kärnavfallsfonden inte räcker för dess ändamål. För att säkerställa finan-

sieringen av hanteringen av kärnkraftens restprodukter granskar myndighet-

en kritiskt hela finansieringssystemet och uppmärksammar sådana faktorer 

som kan leda till att fonden inte blir tillräckligt uppbyggd under kärnkraft-

verkens återstående driftstid. 

 

                                                      
4
 Finansieringsbeloppet motsvarar, enkelt uttryckt, skillnaden mellan de medel som 

finns i fonden och det totala belopp som ska fonderas av respektive reaktorinneha-

vare. 

5
 Kompletteringsbeloppet motsvarar en uppskattad buffert för kostnader till följd av 

oplanerade händelser. 

6
 Prop. 2005/06:183 s. 21 

7
 A.a. s. 40 
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3 Ärendet och dess beredning 

SKB överlämnade den 7 januari 2011 en kostnadsberäkning, Plan 2010, med 

underlagsrapporter
8
.  

SSM har haft fem möten med SKB för att få förtydliganden avseende det 

inlämnade materialet: 

Tabell 2. Möten med SKB 

Datum 

 

Mötets syfte och innehåll 

14 januari Allmän presentation av SKB om Plan 2010 med underlag 

7 februari Seminarium med SSM, SKB och Sweco där avvecklings-

kostnader för BKAB diskuteras utifrån TLG-studien 

11 februari Redovisning av SKB avseende beräkningen av avvecklings-

kostnader i Plan 2010 

11 mars Redovisning av SKB avseende kalkylen för utbyggnaden av SFR 

11 april Möte mellan SSM och SKB för att diskutera hur kompletterings-

belopp och osäkerhetspåslag för finansieringsbeloppet bör be-

handlas då SSM anser att det inte kan räknas med avkastning på 

säkerhetsbeloppen förrän fonden för respektive tillståndshavare är 

tömd 

 

SSM har också begärt följande kompletteringar och förtydliganden från SKB 

avseende det inlämnade materialet: 

Tabell 3. SSM:s begäran om kompletteringar och förtydliganden från SKB 

Nr. Datum för 

begärd kom-

plettering 

Datum för 

inkommen 

komplettering 

Kompletteringsbegäran avseende följande 

områden: 

1. 21 januari 

 

24 januari Begäran om ytterligare underlag ingående 

i Plan 2010 avseende ett antal tabeller och 

diagram redovisade i Excel  

2. 27 januari 18 februari Begäran av förtydligande av avvecklings-

kostnaderna i Plan 2010 

3. 11 februari 1 mars och 

7 mars 

 

Begäran om ytterligare underlag avseende 

personalbehov och sifferunderlag ingå-

ende i Plan 2010 samt avseende påslaget 

för osäkerheter och korrelationen mellan 

dessa 

4. 14 mars 4 april Begäran om ytterligare underlag avseende 

                                                      
8
 Plan 2010 - Kostnader från och med 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter, un-

derlag för avgifter och säkerheter 2012-2014 , Plan 2010 - Supplement, och Plan 2010 - Un-

derlag för kostnadsberäkningar, beskrivning av kalkylsystemet med särskilt underlag och 

dokumentförteckning. 
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avvikelser i referenskostnader 

5. 23 mars 13 april Begäran om komplettering angående be-

räkningar samt diskussion om säkerhets-

belopp 

6. 20 april 28 april Begäran om komplettering avseende be-

räkningen av påslaget för osäkerhet och 

risk 

7.  28 april 28 april Begäran om komplettering till data om 

EEF-grafer: figur 1.1 - 2.1, lönekostnad, 

maskinkostnad och material  

 

SSM har remissbehandlat avgiftsförslaget under tiden 15 juni till 25 augusti 

2011, genom att skicka ut en remissutgåva med underlagsrapporter till ett 

antal organisationer samt gjort remissutgåvan med underlagsrapporter till-

gänglig på SSM:s webbplats.   

 

SSM har haft tre sammanträden med myndighetens rådgivande delegation 

för finansieringsfrågor
9
. Den 8 mars och 24 maj behandlades SSM:s gransk-

ning av industrins kostnadsberäkningar samt framtagande av förslag till kär-

navfallsavgifter och säkerhetsbelopp. Delegationen ställde sig helt bakom 

SSM:s remissversion avseende förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhets-

belopp. Den 27 september 2011 behandlades remissinstansernas synpunkter 

och SSM:s hantering av dessa. Delegationen ställde sig även vid detta sam-

manträde helt bakom SSM:s hantering av remissynpunkterna och de föränd-

ringar som detta medfört i SSM:s slutliga förslag till kärnavfallsavgifter och 

säkerhetsbelopp. 

 

SSM har även använt ett antal externa konsulter som stöd för arbetet. De 

underlagsrapporter som har tagits fram redovisas som referenser.  

4 Granskningen av industrins kostnadsberäkning 

4.1 Slutsatser från SSM:s granskning av SKB:s kostnadsberäkning
10

 

Kostnaderna för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

har ökat påtagligt (37 procent i fast penningvärde) mellan beräkningen 2007 

                                                      
9
 Delegationen för finansieringsfrågor ska bistå SSM med rådgivning i frågor som 

rör upprättandet av förslag till och fastställande av kärnavfallsavgift, finansierings-

belopp och kompletteringsbelopp enligt finansieringslagen. Delegationen består av 

SSM:s generaldirektör som är ordförande och åtta ledamöter som utses av regering-

en. 

10
 Detta avsnitt är en sammanfattning av SSM:s granskningsrapport. Se vidare Strål-

säkerhetsmyndigheten (2011a). 
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(Plan 2007) och SKB:s nu aktuella beräkning (Plan 2010). SSM ser frånva-

ron av analys och systematisk uppföljning av avvikelser mellan olika kost-

nadsberäkningar som en brist i SKB:s redovisning, vilket utgör en risk för att 

kostnaderna kan komma att underskattas. 

 

Trots den stora kostnadsökningen bedömer SSM att de redovisade underla-

gen inte ger en förväntningsriktig skattning av kostnaderna i projektet. Refe-

renskalkylen underskattar kostnaderna och osäkerhetsanalysen underskattar 

riskerna i projektet.  

 

SSM ser framförallt följande uppåtrisker för kostnaderna i referenskalkylen. 

 

 Kostnaderna för att avveckla reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn 

och Ringhals bedöms vara underskattade. 

 Utvecklingen av reala arbetskraftskostnader och reala priser på in-

satsfaktorer bedöms vara underskattade.  

Om kostnaderna för dessa två punkter skattas på ett sätt som enligt SSM:s 

bedömning är förväntningsriktigt, tyder SSM:s konsekvensanalys på att refe-

renskostnaderna kan vara underskattade med så mycket som 14 miljarder 

kronor, vilket utgör ca 18 procent av SKB:s beräknade kostnader på 78 mil-

jarder kronor.  

 

SSM bedömer att tidigare osäkerhetsanalyser har underskattat den verkliga 

osäkerheten i projektet. Ett exempel på detta är att det som enligt SKB:s 

beräkning för två år sedan med 90 procents sannolikhet inte skulle inträffa är 

det mest sannolika utfallet i SKB:s nu aktuella beräkning. SSM:s granskning 

har visat ett antal metodmässiga svagheter med SKB:s osäkerhetsanalys som 

gör att den verkliga osäkerheten bedöms vara underskattad även i denna 

beräkning. Det går inte i dagsläget att kvantifiera hur stor denna underskatt-

ning kan vara. 

 

Med anledning av granskningen ser SSM följande behov av förändringar i 

SKB:s och reaktorinnehavarnas arbete: 

 

 SKB har inte på ett tillfredsställande sätt analyserat vad ökningen av 

kostnaderna mellan olika beräkningar beror på. En sådan analys är 

enligt SSM:s bedömning en förutsättning för att beräkningsproces-

sen ska uppfattas som trovärdig. 

 En förutsättning för att SSM ska kunna granska kostnadsbedöm-

ningarna för avveckling av kärnkraftsreaktorerna är att det finns re-

aktor- och sitespecifika rivningsstudier tillgängliga för samtliga re-

aktorer. Enligt den tidsplan som tillståndshavarna för närvarande ar-

betar efter kommer inte SSM att kunna granska dessa studier inför 
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nästa avgiftsberäkning. Detta leder till att de osäkerheter som finns 

beträffande avveckling kommer att kvarstå även under nästa avgifts-

period, vilken sträcker sig till 2017.  

 SKB:s tidigare osäkerhetsanalyser i Plan 2007 och Plan 2008 har 

underskattat den verkliga osäkerheten i projektet. SSM har i gransk-

ningen funnit metodmässiga brister i SKB:s osäkerhetsanalys som 

gör att den verkliga osäkerheten bedöms underskattas även i denna 

beräkning. SSM anser att SKB bör utveckla sina metoder för att be-

döma osäkerheten i projektet.  

 Den metod med externa ekonomiska faktorer (EEF) som SKB an-

vänder för att beskriva reala prisförändringar på insatsfaktorer behö-

ver utvecklas. SSM anser att SKB bör inleda ett utvecklingsarbete 

där alternativa ansatser prövas. 

SSM gör bedömningen att dessa förändringar är nödvändiga för att lagstifta-

rens intentioner med finansieringslagen ska uppfyllas. Om dessa förändring-

ar av någon anledning inte genomförs, kommer de osäkerheter och metod-

mässiga problem som finns i dag att kvarstå över nästa avgiftsperiod. SSM 

kommer då att behöva överväga olika metoder för att reducera de risker som 

kvarstår. 

4.2 Behov av justering av industrins beräknade kostnader 

I det förra avgiftsförslaget förespråkade SSM en allmän försiktighet mot 

risk. Bl.a. justerades diskonteringsräntan i beräkningarna med en riskpremie. 

Vidare var SSM:s bedömning av den energiproduktion som låg till grund för 

avgiften lägre än tillståndshavarnas. Osäkerhetspåslaget beräknades utan 

vissa variationer som, om de hade tagits med, skulle ha minskat påslagets 

storlek. Denna typ av allmän konservatism, eller försiktighet mot risk, kan 

göra att osäkerhetspåslag staplas på osäkerhetspåslag på ett sätt som är svårt 

att överblicka och därmed försämrar transparensen kring riskhanteringen. 

 

SSM menar att en tydlig och konsekvent hantering av frågor där myndighet-

en gör en annan bedömning förbättrar transparensen. I enlighet med de prin-

ciper som gäller på de finansiella marknaderna kommer grundkalkylen, så 

långt som det går, att baseras på förväntningsriktiga skattningar och den 

ytterligare höjd i kostnaderna som SSM ser behov av att hanteras med ett 

påslag. Den princip som myndigheten förordar leder alltså till att den diskon-

teringsränta som används speglar de placeringsmöjligheter som finns för 

Kärnavfallsfonden och inte inkluderar någon riskhantering.  

 

SSM bedömer också att detta sätt att hantera olika bedömningar ligger i linje 

med 8 § finansieringsförordningen, nämligen att det av SSM:s förslag ska 

framgå de närmare skälen för bedömningen i de fall som denna avviker från 
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reaktorinnehavarens beräkningar.  

 

Vid den granskning som SSM har genomfört av SKB:s beräkningar av kost-

nader från och med 2012 har några områden identifierats där kostnaderna 

bedöms vara underskattade, vilket beskrivits i det föregående. SSM:s konse-

kvensanalys visar på att referenskostnaderna kan vara underskattade med ca 

14 miljarder kronor, vilket utgör ca 18 procent av SKB:s beräknade återstå-

ende kostnader på 78 miljarder kronor. SSM har också funnit metodmässiga 

problem i SKB:s osäkerhetsanalys som bedöms resultera i att den verkliga 

finansiella osäkerheten i projektet underskattas. 

 

SSM finner således att en avgift som baseras enbart på SKB:s beräknade och 

redovisade kostnader inte på ett tillfredställande sätt kommer att uppfylla de 

intentioner lagstiftaren har med finansieringslagen, dvs. att så långt som 

möjligt minimera statens risk. I och med att de redovisade kostnaderna inte, 

enligt SSM:s bedömning, är förväntansriktigt skattade, uppfyller en använd-

ning av enbart SKB:s underlag inte heller kravet på att avgiften ska baseras 

på förväntade kostnader. 

 

SSM gör därför bedömningen att de beräknade kostnaderna för respektive 

tillståndshavare behöver justeras vid beräkningen av kärnavfallsavgiften. 

Denna justering beräknas som ett procentuellt påslag på SKB:s redovisade 

grundkostnader enligt finansieringslagen.  

 

SSM gör bedömningen att en justering på 10 procent i denna beräkning ger 

en godtagbar förbättring av den finansiella säkerheten i hanteringen av rest-

produkter från kärnteknisk verksamhet. Den konsekvensanalys som SSM har 

genomfört tyder visserligen på att kostnaderna kan vara underskattade med 

betydligt mer än 10 procent. I praktiken handlar det dock om olika bedöm-

ningar och det är långt ifrån självklart vad som är en korrekt väntevärdesrik-

tig skattning. Mot den bakgrunden får konsekvensanalysens resultat inte fullt 

genomslag på den justering som görs.  

 

SSM vill understryka att den metod som används i denna beräkning är ett 

första steg. Till nästa beräkning kommer myndigheten att fortsätta arbetet 

med att utveckla metoder för en samlad analys av tillgångar och åtaganden 

med hjälp av så kallad Asset Liability Management/Modelling analys 

(ALM-analys). En sådan analys ger ett bättre underlag för beräkningen av 

avgifter och behov av riskavsättningar baserade på osäkerheterna i hela 

finansieringssystemet, inte bara vad gäller åtagandesidan som nu är fallet. 

De samlade osäkerheterna i systemet bör då också kunna beskrivas med en 

sannolikhetsfördelning, vilket bör underlätta en bedömning om hur säker 

man vill vara på att de fonderade medlen ska räcka. 
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5 Merkostnader11 

Enligt 6 § finansieringsförordningen ska SSM beräkna de s.k. merkostnader-

na, dvs. kostnader för myndigheter, kommuner, regionförbund och ideella 

föreningar. SSM använder, i likhet med SKB, den successiva kalkylmetoden 

vid beräkningarna. 

  

I årets analys bedöms förväntade framtida merkostnader uppgå till  

5,1 miljarder kronor i odiskonterade värden. Detta är en uppgång från beräk-

ningarna i Plan 2008 där resultatet uppgick till 4,6 miljarder kronor. Ökning-

en förklaras framförallt av en djupare analys avseende real löneutveckling, 

en faktor som kan driva upp de framtida merkostnaderna kraftigt. Förutom 

real löneutveckling bedöms den underliggande tidsplanen, förändringar inom 

samhälle och politik samt teknikutvecklingen vara högst osäkra områden 

med stor potentiell påverkan på merkostnaderna. 

 

Vid 2,2 procent genomsnittlig real diskonteringsränta
12

 nuvärdesberäknas 

framtida merkostnader till ca 3 miljarder kronor. Dessa fördelar sig per till-

ståndshavare enligt följande.
13

 

 
Tabell 4. Fördelning av merkostnader per tillståndshavare, 2,2 procent genomsnittlig 

real diskonteringsränta, 2012 års penningvärde 

Forsmark  

Kraftgrupp AB 

OKG AB Ringhals AB Barsebäck  

Kraft AB 

988 681 1 013 433 

6 Beräkning av avgifter och säkerheter14  

6.1 Principer för beräkningar 

Summan av de förväntade kostnaderna ska ligga till grund för de avgifter 

som industrin betalar till kärnavfallsfonden. I detta ligger att det vid varje 

avgiftsförslag ska vara den bästa tillgängliga skattning av de parametrar som 

ligger till grund för kostnadsberäkningarna och de föreslagna avgifterna.  

 

                                                      
11

 En mer detaljerad genomgång av beräkningarna redovisas i Schoultz, C, S Lich-

tenberg och L Borg (2011) 

12
 För beräkning av realräntan se Strålsäkerhetsmyndigheten (2011b) 

13
 Schoultz (2011) 

14
 För en mer detaljerad redovisning se Strålsäkerhetsmyndigheten (2011b) 
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Valet av diskonteringsränta får ett mycket stort genomslag på vilken fond-

uppbyggnad som krävs för att finansiera de långsiktiga åtaganden som är 

förknippade med omhändertagandet av kärntekniska restprodukter.  

 

I SSM:s förra beräkning av avgifter och säkerhetsbelopp diskuterades denna 

problematik. SSM poängterade att frågans komplexitet och stora betydelse 

krävde ytterligare utredningsarbete. Med anledning av detta initierade SSM 

under 2010 ett projekt, där bl.a. företrädare för Kärnavfallsfonden ingått i 

referensgruppen, i syfte att undersöka om de metoder som används för att 

värdera långsiktiga åtaganden på de finansiella marknaderna kunde användas 

inom detta område.  

 

Utifrån resultaten från analysen
15

 i detta projekt gör SSM bedömningen att 

ett stegvis införande av metoder och principer från försäkringssektorn i hög 

grad skulle komma att förbättra säkerheten i finansieringssystemet.  

 

Det första steget i denna anpassning sker genom att följande förändringar 

genomföras i beräkningarna av kärnavfallsavgifter:  

 

 De förväntade framtida kostnaderna ska beräknas som det sannolik-

hetsvägda medelvärdet (väntevärdet) med samtliga variationer. 

 Samtliga framtida kassaflöden ska redovisas som nominella belopp. 

Dessa kassaflöden nuvärdesberäknas sedan genom diskontering med 

en nominell räntekurva. 

 Förväntade inbetalningar ska uttryckas i nominella termer och dis-

konteras till nuvärde. 

 Nuvärdesberäkningen av kärnavfallssystemets åtaganden ska baseras 

på en nominell räntekurva som används för att värdera åtaganden 

hos tjänstepensionsföretag idag, enligt Finansinspektionens före-

skrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna för-

säkringstekniska avsättningar (FFFS 2008:23). 

Förändringar som kan bli aktuella i kommande avgiftsförslag är: 

 

 När Solvens II är implementerat inom svensk lagstiftning är det 

SSM:s bedömning att de principer för värdering av långsiktiga åta-

ganden som gäller där, fullt ut ska användas i finansieringssystemet, 

vilket kan ske till nästa avgiftsförslag som lämnas till regeringen i 

oktober 2014. 

                                                      
15

 Palmér, Schubert, Stångberg & P Stoltz (2011) 
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 SSM avser att till nästa avgiftsförslag utreda om ytterligare delar av 

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

förbättra den finansiella säkerheten. 

6.2 Beräkning av kärnavfallsavgifter 

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

som SSM föreslog, och regeringen beslutade, för 2010-2011. Den genom-

snittliga avgiften på kärnkraftsproducerad el ökar från ca 1,0 öre/kWh till ca 

3,0 öre/kWh.  

 

Resultatet av beräkningarna redovisas som tänkta balansräkningar. Den av-

gift som redovisas är den avgift som resulterar i att skulderna och tillgångar-

na i systemet balanseras.  

 
Figur 1. Resultat Forsmark Kraftgrupp AB (miljoner kronor) 

 

Figur 2. Resultat OKG (miljoner kronor) 

 
 

Figur 3. Resultat Ringhals AB (miljoner kronor) 

 

  

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 13 211 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 15 510

Nuvärde avgift 6 832 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 995

Nuvärde merkostnader 988

Nuvärde justering 1 551

Summa tillgångar 20 043 Summa skulder 20 043

Avgift (öre/kWh) 2,9

Forsmark

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 9 906 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 11 193

Nuvärde avgift 4 899 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 797

Nuvärde merkostnader 696

Nuvärde justering 1 119

Summa tillgångar 14 805 Summa skulder 14 805

Avgift (öre/kWh) 2,8

Oskarshamn

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 14 461 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 16 527

Nuvärde avgift 6 848 Nuvärde osäkerhetspåslag 2 116

Nuvärde merkostnader 1 014

Nuvärde justering 1 653

Summa tillgångar 21 309 Summa skulder 21 309

Avgift (öre/kWh) 3,2

Ringhals
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Figur 4. Resultat BKAB (miljoner kronor), tre års inbetalningstid 

 
 

Figur 5. Resultat BKAB (miljoner kronor), sex års inbetalningstid 

 
 

Avgiften för BKAB har beräknats för en inbetalningsperiod på tre år i enlig-

het med 11 § finansieringsförordningen. Dessutom har en inbetalningsperiod 

på sex år beräknats med anledning av att regeringen vid sitt förra beslut 

(M/2009/3674/Mk) fastställde att BKAB skulle täcka underskottet för sin del 

i Kärnavfallsfonden på åtta år. Av denna period återstår nu sex år. 

6.3 Beräkning av säkerheter 

I 2 § finansieringsförordningen definieras finansieringsbelopp och komplet-

teringsbelopp som följer: 

 

Finansieringsbelopp: ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de åter-

stående 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. 

 

SSM har genomfört en analys, i linje med vad som diskuterades i avgiftsför-

slaget för 2010-2011, om säkerheternas användning och när dessa kan be-

räknas ge avkastning. Myndigheten finner det tydligt att lagen inte medger 

att säkerheterna kan tas i anspråk innan fondmedlen är förbrukade.
16

 Detta 

                                                      
16

 Folkow (2011) 

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 5 957 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 8 039

Nuvärde avgift 4 678 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 359

Nuvärde merkostnader 434

Nuvärde justering 804

Summa tillgångar 10 635 Summa skulder 10 635

Avgift (Mkr/år) 1 601

Barsebäck

Tillgångar Skulder
Fondsaldo 2011-12-31 5 957 Nuvärde kalkyl 40 (referenskostnader) 8 039

Nuvärde avgift 4 678 Nuvärde osäkerhetspåslag 1 359

Nuvärde merkostnader 434

Nuvärde justering 804

Summa tillgångar 10 635 Summa skulder 10 635

Avgift (Mkr/år) 842

Barsebäck
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innebär att beräkningen av finansieringsbeloppen sker efter andra förutsätt-

ningar i årets avgiftsförslag jämfört med föregående avgiftsförslag. En när-

mare beskrivning av beräkningsprinciperna redovisas i en separat rapport
17

. 

Att beloppen inte kan antas ge avkastning förrän respektive fond är tömd får 

stor påverkan på beloppens storlek, eftersom det handlar om långa tidspe-

rioder. 

 

SSM beräknar följande finansieringsbelopp:  

 

Tabell 5. Beräkning av finansieringsbelopp 2012-2014, miljoner kronor 

REAKTORINNEHAVARE FINANSIERINGSBELOPP 

Mkr 

Forsmark Kraftgrupp AB 10 051 

OKG AB 7 566 

Ringhals AB 10 257 

BKAB 5 646 

 

Dessa belopp gäller under förutsättning att borgensåtaganden skrivs i reala 

termer, 2012 års penningvärde, och årligen skrivs upp med konsumentpris-

index. 

 

SSM bedömer att rättsläget inte heller medger att kompletteringsbeloppet 

kan påkallas förrän behållningen i kärnavfallsfonden är förbrukad. För be-

räkning av kompletteringsbeloppet finner dock SSM praktiska svårigheter att 

implementera de nya principerna. SSM gör mot den bakgrunden bedöm-

ningen att tidigare metod ska användas även i årets avgiftsförslag, med vissa 

mindre justeringar.
18

 En konsekvens av detta är att de kompletteringsbelopp 

som föreslås sannolikt kommer att vara för låga, relativt lagstiftarens intent-

ioner. 

 

Detta ger följande kompletteringsbelopp vid 2,2 procents real diskonterings-

ränta: 

 

  

                                                      
17

 Strålsäkerhetsmyndigheten (2011b) 

18
 Strålsäkerhetsmyndigheten (2011b) 
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Tabell 6. Beräkning av kompletteringsbelopp 2012-2014, miljoner kronor 

Reaktorinnehavare Kompletteringsbelopp 

mkr 

Forsmark Kraftgrupp AB 3 020 

OKG AB 2 251 

Ringhals AB 3 211 

 

SSM bedömer att en översyn av dagens system med säkerhetsbelopp behövs. 

En sådan översyn bör kopplas till en analys av den totala osäkerheten i 

finansieringssystemet. 
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7 Kostnader för respektive tillståndshavare  

De kostnader som har beräknats av tillståndshavarna och som ligger till 

grund för SSM:s avgiftsberäkningar, tillsammans med de merkostnader som 

beräknats av SSM, framgår av följande tabell. 
 

Tabell 7. Kostnader per tillståndshavare (odiskonterade belopp i 2010 års priser) 

(Miljoner  

 kronor) 

Forsmark 

Kraftgrupp AB 

OKG AB Ringhals AB Barsebäck 

Kraft AB 

Gemensam grundkostnad 

(Samkostnader) 

18 069  12 493 18 956 6 430 

Särkostnader 5 932 5 844 6 365 3 922 

Osäkerhetspåslag (SKB:s 

beräkning, medelvärde)  

4 624 3 570 5 094 2 335 

Grundkostnad 28 625 21 907 30 415 12 687 

Merkostnader 1 602 1 129 1 644 703 
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