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Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att nuvarande avgiftsnivå på 0,30 öre 
per levererad kilowattimme kärnkraftsel (öre/kWh) behöver ändras till 0,40 öre/kWh för 
2016–2017. En oförändrad avgift på 0,30 öre/kWh ger ett underskott på cirka 
142 miljoner kronor. Detta underskott kan leda till att fonderade medel inte kommer att 
räcka för att finansiera nödvändiga framtida kostnader för rivning och avveckling av 
anläggningar som omfattas av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst 
radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen).  
 
SSM har utifrån tillståndshavarnas inlämnade kostnadsberäkningar för 2015 (KB15) och 
SSM:s justeringar av dessa, beräknat den avgift som behöver betalas av reaktorinne-
havarna enligt Studsvikslagen till 0,40 öre/kWh för perioden 2016–2017. 
Tillsståndshavarna som har lämnat in kostnadsberäkningar är AB SVAFO (Svafo), 
Vattenfall AB (Vattenfall)1, Studsvik Nuclear AB (SNAB), Ranstad Industricentrum AB 
(RIC) och Uppsala universitet. 
 
SSM:s beräkningar visar att det diskonterade nuvärdet den 1 januari 2016 för åtgärder en-
ligt Studsvikslagen uppgår till 2 004 miljoner kronor. Detta belopp har beräknats genom 
att minska nuvärdet av de grundkostnader som redovisas av respektive tillståndshavare i 
deras KB15 på 2 154 miljoner kronor med SSM:s justeringar på 150 miljoner kronor.  
 
Faktorer som har påverkat behovet av avgiftsökningen från 0,30 öre/kWh till 
0,40 öre/kWh är: 

• Den totala prognostiserade elproduktionen för den återstående inbetalnings-
perioden samt innevarande år har minskat. Vid föregående avgiftsberäkning be-
dömdes totalt 299 TWh (2014–2017) utgöra grunden för den löpande elproduk-
tionen, jämfört med årets 195 TWh (2015–2017). Minskningen beror dels på att 
inbetalningstiden för avgiften har minskat med ett år, dels på att SSM väljer att 
göra en egen bedömning av elproduktion för innevarande år baserad på faktiskt 
utfall under det första halvåret. 

• Utfallet för inbetalningarna till Studsviksfonden under 2014 blev 37,2 miljoner 
kronor lägre än det som SSM prognostiserade i förra årets avgiftsberäkning. 
Orsaken till de minskade inbetalningarna är att kärnkraftsindustrins elproduktion 
under 2014 blev totalt 62,2 TWh vilket är 12,4 TWh lägre än elprognoserna som 
industrin redovisade till SSM i samband med granskningen av 
kostnadsberäkningarna för 2014 (KB14). 

• I årets avgiftsberäkning är den reala räntekurvan i snitt 0,74 procentenheter lägre 
för alla löptider än den reala räntekurva som användes vid föregående avgifts-
förslag. Detta beror på fallande marknadsräntor på obligationer och statspapper. 

• De totala odiskonterade kostnaderna som underlag för avgiftsberäkningen har 
ökat med ca 150 miljoner kronor. 

 
Studsvikslagen ska, enligt gällande lagstiftning, upphöra att gälla den 1 januari 2018. 
 
SSM:s bedömning är att Studsvikslagen bör fortsätta att gälla tills vidare. Myndigheten 
gör därmed samma bedömning som i redovisningen2 av regeringsuppdraget3 2010 att 
utreda effekter av den s.k. Studsvikslagens upphävande. 
 

1 Vattenfalls KB15 avseende Kraftvärmeverket i Ågesta inkluderas i Svafos kostnadsberäkning. 
2 Stålsäkerhetsmyndigheten (2010) 
3 Miljödepartementet (2009) 
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Det återstår bl.a. arbete för tillståndshavarna med att ta fram vissa osäkerhets- och risk-
analyser som inte finns med i kostnadsberäkningarna idag. SSM framhåller att en central 
del i det återstående arbetet är att skapa överensstämmelse mellan kostnadsberäkningar 
med tillhörande osäkerhets- och riskanalyser, rivningsstudier och gällande avvecklings-
planer (inklusive avfallsplaner) för anläggningarna. Vidare är avvecklingsarbetet beräknat 
att bli slutfört under slutet av 2040-talet. Det är ett långt tidsperspektiv som skapar ytter-
ligare risker och osäkerheter för uppskattningen av de framtida kostnaderna.  
  
Om Studsvikslagen avslutas den 1 januari 2018 innebär detta att inga ytterligare in-
betalningar från producenterna av kärnkraftsel kommer att ske till Studsviksfonden. 
Betalningsansvaret övergår då från producenterna av kärnkraftsel till innehavarna av de 
kärntekniska tillstånden fr.o.m. den 1 januari 2018. Om fondkapitalet inte bedöms vara 
tillräckligt för att täcka alla förväntade utbetalningar måste tillståndshavarna skjuta till 
ytterligare medel genom avgifter till kärnavfallsfonden enligt lagen (2006:647) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringslagen). Statens eventuella ekonomiska risk är därför också beroende av 
tillståndshavarnas faktiska framtida betalningsförmåga. Betalningsförmågan hos de 
tillståndshavare som berörs av Studsvikslagen är väsentligt lägre än hos de nuvarande 
betalningsskyldiga reaktorinnehavarna Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), OKG Aktie-
bolag (OKG) och Ringhals AB (RAB). 

1 Inledning 

Enligt Studsvikslagen ska reaktorinnehavarna betala en avgift för avveckling av vissa 
verksamheter vid äldre kärntekniska anläggningar i Studsvik, inklusive de permanent av-
ställda forskningsreaktorerna R2/R2-0, den permanent avställda kraftvärmereaktorn i 
Ågesta4, industriområdet vid det nedlagda Ranstadsverket samt hantering och slutför-
varing av de restprodukter som har uppstått vid dessa anläggningar.  
 
Avgifter enligt Studsvikslagen syftar till att säkerställa kostnadsbidrag för avveckling och 
återställning av anläggningar och omhändertagande av restprodukter från forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som tidigare har bedrivits i samband med uppbyggnaden av kärn-
teknik i Sverige. Avgiften är för närvarande 0,30 öre/kWh.  
 
I 5 § Studsvikslagen anges att den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet (kärntekniklagen) till en verksamhet som avses i 1 § Studsvikslagen ska lämna 
kostnadsberäkningar för verksamheten och åtgärder som avses i 1 § till SSM. Av 2 § för-
ordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. 
(Studsviksförordningen) framgår att kostnadsberäkningen ska ange 

• den förväntade totala kostnaden för avveckling av berörd anläggning, och 
• de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de tre närmast 

kommande kalenderåren för  
o behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärnämne som 

inte ska användas igen, 
o avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anläggning, 

och 
o rivning samt mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från rivningen, 

specificerat för varje anläggning. 

4 Av kostnaderna för avvecklingen av kraftvärmereaktorn i Ågesta finansieras 50 procent genom Studsviks-
fonden och resterande 50 procent av Vattenfall genom kärnavfallsfonden (som en s.k. övrig avgiftsskyldig 
tillståndshavare). 
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Kostnadsberäkningarna ska ses över årligen och senast den 7 januari varje år lämnas till 
SSM. De betalningsskyldiga reaktorinnehavarna ska ges möjlighet att yttra sig över 
kostnadsberäkningarna.  
 
Syftet med SSM:s granskning är att säkerställa att kostnadsberäkningarna som ligger till 
grund för avgiftsberäkningen innefattar kostnader för åtgärder som ska finansieras med 
medel ur Studsviksfonden och att dessa är rimliga. Efter genomförd granskning beräknas 
avgiften som behöver betalas in av de betalningsskyldiga reaktorinnehavarna till Studs-
viksfonden.  
 
SSM ska enligt 10 § Studsviksförordningen senast den 1 september varje år anmäla till 
regeringen om avgiftsbeloppet enligt 3 § Studsvikslagen behöver ändras. Avgift enligt 
Studsvikslagen kan tas ut till och med 2017. 
 
SSM har granskat de inlämnade kostnadsberäkningarna. Denna rapport redogör för 
resultaten av granskningen, myndighetens bedömningar och avgiftsberäkningen. 

2 Granskning av kostnadsberäkningar 

Svafo, SNAB, RIC och Uppsala universitet har lämnat in kostnadsberäkningar som avser 
2016–2050 (KB15).  
 
SSM bedömer att de inlämnade kostnadsberäkningarna, tillsammans med inlämnade 
kompletteringar, innehåller de upplysningar som behövs för att granska de inlämnade 
kostnadsberäkningarna och beräkna avgiften för 2016–2017. 
 
Nedan redovisas en kortfattad sammanfattning av respektive tillståndhavares kostnads-
beräkning och SSM:s bedömning.  

2.1 AB SVAFO 
Svafo har lämnat en kostnadsberäkning5 enligt Studsvikslagen som omfattar följande 
anläggningar som Svafo ansvarar för som tillståndshavare: 
 
Anläggningar för avfallsbehandling, avfallslagring m.m.: 

• Behandlingsanläggningen (HM), 
• Aktiva tråget (AT), 
• Bergrumslagret (AM), 
• Tank- och siloanläggningen (TS), 
• Markförvaret (MF),  
• Hallen för aktivt avfall (AU) och 
• Lagret för lågaktivt avfall, tidigare uranförrådet (UF). 

 
Anläggningar under avveckling och servicedrift: 

• Tidigare utomhuslagret för lågaktivt avfall (UA), 
• Tidigare lagret för lågaktivt avfall, aktiva skjulen (AS1-4), 
• Tidigare indunstaranläggningen (ID), 
• Silo 1 och 2 (del av TS) och 

5 AB SVAFO (2015a) 
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• Forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik. 
 
Anläggningar som redan är avvecklade (enbart kostnader för slutförvar av 
kärnavfall kvarstår): 

• Det aktiva centrallaboratoriet (ACL), 
• Fläktanläggningen (ACF), 
• Tidigare forskningsreaktorn i Stockholm (R1) och 
• Van de Graaff-anläggningen (VdG). 

 
Svafo kompletterade kostnadsberäkningen med kostnader för Isotopcentralen (IC) i efter-
hand. Bolaget tog över ansvaret för anläggningen från SNAB kort innan kostnadsberäk-
ningen har lämnats in. Den 11 december 2014 fattade SSM beslut om att ge tillstånd till 
Svafo för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik. 
 
Svafo svarar, i egenskap av innehavare av det kärntekniska tillståndet, för avvecklingen 
och rivningen av anläggningarna. I detta ingår även hantering och slutförvaring av kärn-
avfall, kärnämne, använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall som kommer från dessa 
anläggningar. 
 
För att ta hänsyn till den framtida reala kostnadsutvecklingen i kostnadsberäkningen har 
Svafo även redovisat en kostnadsberäkning med externa ekonomiska faktorer (EEF:er). 
Svafo har valt att beräkna EEF:er utifrån den metod som SKB har tagit fram. Det totala 
beloppet för 2016–2049 inklusive EEF:er beräknas till 1 505,9 miljoner kronor. 
 
Svafo har även beräknat kostnaderna för avvecklingen av kraftvärmereaktorn i Ågesta på 
uppdrag av Vattenfall som ansvarig tillståndshavare. I Svafos KB15 har 50 procent av 
kostnaderna för avvecklingen av Ågesta6 på 285,2 miljoner kronor inkluderats för 
perioden 2016–2049.  
 
För att Svafos programplan ska vara genomförbar förutsätts att utbyggnaden av SFR tas i 
drift som planerat, men framför allt att slutförvaret för långlivat avfall (SFL) driftsätts 
2045 eftersom det är en förutsättning för att Svafo ska kunna avsluta sitt program. Svafo 
har vid upprättandet av programplanen beaktat en eventuell försening av planerna med 
SFL eller av utbyggnaden av SFR. Programplanen är genomförbar även i detta fall efter-
som den är förlagd fram till 2049, dvs. det finns marginal med ett antal års framförhåll-
ning. Efter avslutad avveckling ska marken friklassas. 
 
Svafo har beräknat de återstående framtida kostnaderna för samtliga anläggningar till 
totalt 1 468,8 miljoner kronor i 2015 års prisnivå för 2016–2049. De är 25,8 miljoner 
kronor högre jämfört med KB14. Kostnadsökningen beror på ändringar i programplanen 
som beskrivs nedan. 
 
Kärnavfall och kärnämne samt Svafo centralt7 
Utöver enskilda ändringar i programplanen under perioden 2016–2019 är två principiella 
förändringar aktuella för kärnavfall och kärnämne samt Svafo centralt jämfört med KB14. 
Det ena avser omfördelningar av kostnader under tidsperioden 2020–2027 (period II) 
mellan Kärnavfall och Svafo centralt (underrubrik Anläggningar i drift). Kostnads-
ökningen beror framförallt på att personalkostnader för hantering av kärnavfall i KB15 
tydligare har kopplats till avfallsverksamheten, jämfört med tidigare då det hänfördes till 

6 De andra 50 procenten ska finansieras av Vattenfall i egenskap av s.k. övrig avgiftsskyldig 
tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare enligt finansieringslagen. 
7 I Svafo centralt ingår kostnader för anläggningar i drift, strålskydd, bevakning m.m. samt 
företagsövergripande. 
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driftsverksamheten. Den andra förändringen är att övergången till den lågintensiva pro-
gramperioden (III) har justerats i jämförelse med KB14 till att inträda 2028. Dessa änd-
ringar resulterar i att kostnaden för Kärnavfall och kärnämne ökar med ca 56 miljoner 
kronor medan kostnaden för Svafo centralt minskar med ca 45,9 miljoner kronor.    
 
Avveckling R2/R2-0 
Av KB15 framgår att planeringen för R2-anläggningen är uppdaterad, dock är detaljerna 
specificerade för framförallt den inledande avvecklingsfasen (etapp 1) och etapp 2. Mot 
bakgrund av detta har Svafo sett behov av resursförstärkningar inom strålskydd och 
personal med anläggningskunskap till projektet under kvarvarande projektperiod. För 
etapp 3 kvarstår att slutligt värdera indata, såsom radiologisk mätdata, innan detaljerings-
graden kan jämföras med de inledande avvecklingsetapperna. Konventionell rivning av 
R2-anläggningen bedöms kunna ske tidigast under 2021. Dessa ändringar ger en 
kostnadsökningen på 4,4 miljoner kronor som främst beror på att planeringen för 
avvecklingen har förfinats ytterligare och att den tidigare tillståndshavaren inte hade 
inkluderat kostnaderna för lagring i SFR i kalkylen. 
 
Avveckling isotopcentralen 
Svafo anger att bolaget kommer att behöva längre tid för att själv beräkna kostnaderna för 
IC eftersom bolaget nyligen har tagit över ansvaret för anläggningen. I KB15 har kostnad-
erna från rivningsstudien som togs fram 20108 använts av Svafo vilken är densamma som 
SSM på senare år använt som grund för avgiften. Anledningen var att myndigheten be-
dömde att kostnader som SNAB tidigare har beräknat för IC varit för låga och baserade på 
för gamla rivningsstudier. 
 
Svafo avser framöver att närmare i detalj planera för avvecklingen och detaljredovisa 
framtida kostnader för anläggningen. Bolaget framhåller att tidsplanen för avvecklingen 
av IC helt bör integreras med planerna för avveckling av R2-anläggningen. Avvecklingen 
av IC planeras därför ske under perioden 2015–2019. Den konventionella rivningen av 
byggnaden kommer att ske integrerat med rivningen av R2-anläggningens byggnader 
senast under 2023. 
 
Avveckling Ågesta-anläggningen 
På uppdrag av Svafos moderbolag Vattenfall som är tillståndshavare för kraftvärme-
reaktorn i Ågesta har även 50 procent av kostnaderna för avveckling av kraftvärme-
reaktorn i Ågesta inkluderats i Svafos kostnadsberäkning. Svafo har 2009 ansökt om 
övertagande av tillståndet enligt kärntekniklagen från Vattenfall för Ågestaverket. SSM 
har i ett yttrande den 16 april 2015 tillstyrkt ansökan med vissa villkor som är kopplade 
till finansieringen av framtida avvecklinskostnaderna och överlämnat ärendet till 
regeringen för beslut. Vattenfall ser behov av att starta avvecklingen av Ågesta även om 
beslut om tillståndsöverföring till Svafo dröjer. 
 
Av KB15 framgår att de 50 procent av de framtida kostnaderna för avvecklingen av 
Ågesta-anläggningen som ska finansieras av Studsviksfonden under perioden 2016–2049 
uppgår till 285,2 miljoner kronor i prisnivå januari 2015. De beräknade grundkostnaderna 
i KB15 har minskat med 7 miljoner kronor jämfört med KB14. Detta beror på att en 
justering har gjorts av slutförvarskostnader för kärnavfall till avtalsenlig prisnivå. I övrigt 
har i princip inga större förändringar inträffat jämfört med KB14, endast tidigareläggning 
av vissa aktiviteter i tidsplanen. Ågesta-projektet är i en analysfas där förstudier tas fram 
med kartläggning av vilka åtgärder som är nödvändiga och när i tiden de ska vidtas. 
 

8 DECOM (2010) 
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Avveckling övriga anläggningar 
Svafo har för anläggningarna AM, AU, AT, HM, TS och UF uppdaterat rivningsstudierna 
och genom detta arbete sökt att tydligare fördela förberedande och planeringsrelaterade 
kostnader på respektive anläggning. Detta är en mindre ändring jämfört med KB14 då 
kostnaderna angavs som gemensamma. Till följd av de uppdaterade rivningsstudierna för 
ovan nämnda anläggningar har kostnaderna i KB15 ökat med 11,3 miljoner kronor.    
 
Av kostnadsberäkningen framgår att det förekommer mindre justeringar av tidsplanen för 
avveckling och rivning av vissa andra anläggningar. Rivningen av ID samt Silo 1 och 2 
har senarelagts från 2017 till 2020, avvecklingen av AT från 2023 till 2024, avvecklingen 
av HM och TS till 2045 och AM till 2046. 
 
Tabell 1. Grundkostnader redovisade av Svafo (exkl. EEF:er) 
(Redovisas i miljoner kronor och prisnivå januari 2015, summeringarna kan innehålla avrundnings-
differenser.) 
Anläggning/År 2016 2017 2018 2019–2049 Totalt 
Kärnavfall och kärnämne 28,0 39,2 32,0 317,4 416,6 
Avveckling R2/R2-0 och IC 114,3 101,5 96,3 160,7 472,8 
Avveckling Ågesta* 5,3 9,0 10,3 260,7 285,3 
Avveckling övr. 
anläggningar 1,5 1,4 1,4 192,5 196,8 

Svafo centralt 32,4 32,5 32,7 285,1 382,7 
Svafo totalt 181,5 183,6 172,7 1 216,4 1 754,2 

Källa: Svafo, KB15. 
* För Ågesta, där Vattenfall är tillståndshavare, har 50 procent av kostnaderna för 
avveckling inkluderats. De resterande 50 procenten hanteras av Vattenfall enligt 
finansieringslagen, som en s.k. övrig avgiftsskyldig tillståndshavare. 

2.1.1 SSM:s bedömning av Svafos KB15 
I granskningen av Svafos KB15 har SSM bedömt att Svafos redovisning av bedömda 
framtida kostnader huvudsakligen innehåller de upplysningar och beräkningar som 
lagstiftningen kräver. SSM bedömer att Svafo tagit till sig vissa av de synpunkter som 
myndigheten har haft på tidigare kostnadsberäkningar och att bolaget arbetar långsiktigt 
och strategiskt för att utveckla sina kostnadsberäkningar. Svafo visar att bolaget efter-
strävar att identifiera och minska osäkerheter genom förbättrade underlag och uppdaterade 
rivningsstudier. Detta kräver resurser, men Svafo har valt detta tillvägagångssätt i stället 
för att arbeta med att kvantifiera osäkerheterna i ekonomiska termer. 
 
I samband med granskningen av kostnadsberäkningen för 2013 (KB13) angav SSM att 
myndigheten förväntade sig att Svafo senast i KB15 lämnar nya rivningsstudier för 
samtliga kärntekniska anläggningar, för vilka Svafo innehar det kärntekniska tillståndet. 
Svafo har i år lämnat in uppdaterade rivningsstudier för sex av sina anläggningar. SSM:s 
övergripande bedömning av rivningsstudierna är att de är transparenta, att nivån på 
avvecklingskostnaderna är rimliga och att studierna kan utgöra grund för 
avgiftsberäkningen.  
 
I kostnadsberäkningen ingår kostnaderna för uppförande av ökad kapacitet för mellan-
lagrings- och hanteringsanläggningarna men inte avvecklings- och rivningskostnader för 
dessa. Svafo anger att avvecklingskostnaderna ingår i den generella osäkerheten, vilket 
beror på att båda projekten är i en uppstartsfas och att det dessutom saknas ett formellt 
beslut för uppförandet av ökad kapacitet för hanteringsanläggningen. SSM bedömer att 
beräknade kostnader för avveckling och rivning av dessa anläggningar bör ingå i 
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kostnadsberäkningen eftersom anläggningarna planeras och de beräknade kostnaderna för 
uppförande och drift av anläggningarna redan ligger till grund för avgiften. Svafo bör 
beräkna kostnaderna för avveckling och rivning av dessa anläggningar för att säkerställa 
att det finns tillräckligt med fonderade medel. Detta är särskilt viktigt om Studsvikslagen 
upphör att gälla den 1 januari 2018.  
 
SSM har dock synpunkter på Svafos hantering av risker och osäkerheter i kostnads-
beräkningen, inklusive sättet som termen ”contingency” används i rivningsstudierna. För 
att förbättra underlaget framöver behövs tydligare beskrivning av hur risker och osäker-
heter hanteras i beräkningen inklusive en tydlig beskrivning av analysmetoden och indata. 
SSM bedömer att Svafo bör arbeta vidare med detta. 
 
För avvecklingen av Ågesta har en ny rivningsstudie använts för beräkningen av kostnad-
erna redan i KB13, vilket också har resulterat i en mer utvecklad och detaljerad kostnads-
beräkning. I KB14 och KB15 har mindre justeringar gjorts, men det kvarstår fortfarande 
vissa risker och osäkerheter samt det saknas överensstämmelse mellan kostnadsberäk-
ningen, rivningsstudien och gällande avvecklingsplan (inklusive avfallsplan) för anlägg-
ningen. Vidare saknas en risk- och osäkerhetsanalys för avvecklingen av Ågesta. Det finns 
fortfarande ett behov av nya, utvecklade avvecklingsplaner som är mera detaljerade och 
specificerade i projektplaneringen för att ha en bättre grund för en fullständig redovisning 
av alla förväntade kostnader. 
 
SSM bedömer att Svafos och Vattenfalls KB15 kan läggas till grund för årets avgifts-
beräkning. SSM justerar de redovisade grundkostnaderna avseende den reala prisupp-
räkningen av Svafos och Vattenfalls kassaflöden. SSM väljer som vid förra årets avgifts-
beräkning att använda de förutsättningar för beräkning av EEF:er som Konjunktur-
institutet (KI) har anvisat9. 

2.2 Studsvik Nuclear AB  
SNAB har lämnat en kostnadsberäkning10 enligt Studsvikslagen som omfattar följande 
anläggningar som SNAB ansvarar för som tillståndshavare: 

• Bränslelaboratoriet (HCL), 
• Mellanlagret för använt bränsle (FA), 
• Förbrännings- och dekontamineringsanläggningen (HA/DK) och 
• Systemet för vätskeburet avfall, kulverten, bassängerna B4 och B5 (Vätskeburet). 

 
SNAB har beräknat kostnaderna för samtliga åtgärder för 2016–2050 till 164,9 miljoner 
kronor. Det är 40,4 miljoner kronor högre jämfört med KB14. Kostnadsökningen beror 
mestadels på att SNAB har uppdaterat timpriserna för arbetskraft i sin beräkningsmodell. 
I tidigare kostnadsberäkningar har bolaget använt interna priser men i KB15 har kostnad-
erna beräknats på externa konsultpriser. SNAB har använt Svafos prislista för beräkningen 
av timpriserna. En mindre del av kostnadsökningen beror på att fördelningen av kostnaden 
för avvecklingen av det vätskeburna systemet mellan Studsvikslagen och finansierings-
lagen har justerats11 i KB15. Enligt den nya fördelningsnyckeln ska 94,87 procent av 
kostnaden finansieras enligt Studsvikslagen och 5,13 procent enligt finansieringslagen. 
Den tidigare fördelningen som användes i KB14 var 90, respektive 10 procent. För övrigt 
har SNAB använt samma beräkningsmall för samtliga anläggningar i KB15 som i KB14 
men beloppen har indexuppräknats. Indata i modellen har hämtats från byggnads- och 

9 Konjunkturinstitutet (2014) 
10 Studsvik Nuclear AB (2015a) 
11 Studsvik Nuclear AB (2015b)  
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systemritningar, genomgångar med anläggningsansvariga samt i viss mån från tidigare 
rapporter framtagna av Westinghouse Atom AB på uppdrag av Svafo under 2001–2003. 
 
SNAB har räknat med följande antaganden och förutsättningar i KB15: 

• Allt driftrelaterat avfall/löst material (radioaktivt och övrigt) är avlägsnat före 
starten av avvecklingen, 

• Byggnaderna rivs till 0,5 meter under marknivå (man behåller källarnivån), 
• Friklassningsbara rivningsmassor ska nyttjas för fyllning, 
• Kontaminerade eller potentiellt kontaminerade material ska friklassas för 

frianvändning eller villkorsstyrd användning/deponering och 
• Radioaktivt avfall ska deponeras i lämplig slutförvarsanläggning. 

 
SNAB har på SSM:s begäran kompletterat KB15 med beräknade EEF:er. SNAB har 
använt Svafos redovisning av kostnadsvariabler och gjort en schablonmässig uppdelning 
på SNAB:s grundkostnader enligt Svafos procentuella fördelning av insatsfaktorer och 
motiverat det med att SNAB har samma typ av byggnader som Svafo. 
 
Enligt SNAB:s övergripande avvecklingsstrategi planeras avvecklingen ske under tids-
perioden 2031–2050.  KB15 har kompletterats med kostnader för rivningsstudier efter 
presentationen av KB15 då det framgick att SNAB planerar för att ta fram nya rivnings-
studier under 2016. Kostnaden för detta har inte inkluderats i den första versionen av 
kostnadsberäkningen som skickades in till SSM. 
 
SNAB har bifogat en uppdaterad handlingsplan för framtagande av nya rivningsstudier 
och kostnadsberäkningar till KB1512. SNAB:s ambition är att handlingsplanen som togs 
fram 2013 ska förtydligas och kvalitetssäkras. Målet är att avvecklingsplanen och kost-
nadsberäkningen ska integreras. SNAB planerar att ta fram nya rivningsstudier för samt-
liga anläggningar. Arbetet ska fortlöpa uppdelat i etapper för att dra lärdom av redan 
genomfört arbete. Enligt handlingsplanen ska den första rivningsstudien tas fram för 
HA/DK under 2015. 
 
Tabell 2. Grundkostnader redovisade av SNAB (exkl. EEF:er) 
(Redovisas i miljoner kronor och prisnivå januari 2015, summeringarna kan innehålla avrundnings-
differenser.) 
Anläggning/År 2016 2017 2018 2019–2050 Totalt 
HCL 0,0 0,0 0,0 58,3 58,3 
FA 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8 
HA/DK 0,0 0,0 0,0 41,1 41,1 
Vätskeburet 0,0 0,0 0,0 39,7 39,7 
Rivningsstudier 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
SNAB totalt 3,0 0,0 0,0 161,9 164,9 

Källa: SNAB, KB15. 

2.2.1 SSM:s bedömning av SNAB:s KB15 
SNAB:s kostnadsberäkning bygger på grunddata i modellen. Dessa data behöver upp-
dateras för att minska osäkerheterna då vissa av dem är drygt tio år gamla. Även SNAB:s 
avvecklingsplaner är gamla och bolaget planerar att uppdatera dessa senast till utgången 
av 2016. Den sista kostnadsberäkning som ska granskas av SSM innan Studsvikslagen, 
enligt nuvarande lagstiftning, upphör att gälla ska lämnas in till myndigheten senast den 

12 Studsvik Nuclear AB (2015c)  
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7 januari 2016. Det betyder att SNAB inte kommer att hinna med att uppdatera samtliga 
avvecklingsplaner innan den sista kostnadsberäkningen ska lämnas in till SSM.  
 
Enligt SNAB:s handlingsplan planerar bolaget att ta fram nya rivningsstudier för samtliga 
anläggningar som ingår i Studsvikslagen under 2015–2017. SSM har konstaterat att 
SNAB inte kommer att hinna med att ta fram mer än en ny rivningsstudie innan utgången 
av 2015. Det innebär att SNAB endast hinner ta fram en ny rivningsstudie, för HA/DK, till 
den sista kostnadsberäkningen (KB16) som ska ligga till grund för det sista årets avgifts-
beräkning innan lagen upphör att gälla den 1 januari 2018. Med gällande bestämmelser 
kan det i framtiden innebära att bolaget får räkna med att finansiera återstående kostnader 
för eventuella åtgärder som inte fonderats på egen hand i egenskap av övrig avgiftsskyldig 
tillståndshavare enligt finansieringslagen.  
 
SSM noterar även att SNAB avseende de närmaste tre åren endast tagit upp kostnader för 
nya rivningsstudier för 2016 i KB15. Dessa kostnader kommer att ligga till grund för 
avgiften och bolaget kommer att kunna ansöka om fondmedel för rivningsstudierna. 
Eventuella andra aktiviteter som inte har inkluderats i KB15 får bolaget finansiera med 
andra medel. 
 
SSM bedömer att det ska läggas till 57,5 miljoner kronor avseende FA på samma sätt som 
i tidigare avgiftsförslag13. Tillägget är baserat på underlag som har tagits fram av DECOM 
för anläggningen FA14 på beställning av SSM. Skillnader i skattningarna uttryckt i 
svenska kronor kan uppkomma mellan åren beroende på den aktuella valutakursen. Dessa 
avvikelser är dock av marginell karaktär och har ingen direkt påverkan på SSM:s 
beräkning av avgiftsnivå. 
 
SSM väljer som för Svafos KB15 att använda de förutsättningar för beräkning av EEF:er 
som KI har anvisat15. 

2.3 Ranstad Industricentrum AB 
RIC har lämnat en kostnadsberäkning16 enligt Studsvikslagen som omfattar de byggnader 
och anläggningar som RIC ansvarar för som tillståndshavare. I kostnadsberäkningen ingår 
även uppskattade kostnader för eventuella framtida åtgärder i Ranstadsområdet. 
 
RIC har beräknat de totala kostnaderna i KB15 till 396,2 miljoner kronor i 2015 års pris-
nivå för 2016–2048. Kostnaderna har ökat med 354,2 miljoner kronor.  
 
Kostnadsberäkningen bygger på följande delar: 

• Beräknade kostnader för avvecklingen av anläggningen i Ranstad på 52,9 miljon-
er kronor i 2015 års prisnivå för 2016–2017. Kostnaderna har ökat med 10,9 mil-
joner kronor jämfört med KB14. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på att 
KB15 är beräknad på skarpa offerter och andra kostnader som ligger i närtid. 

• Uppskattade kostnader på 140 miljoner kronor för omhändertagande av avfall som 
ska slutförvaras i SFL. Kostnaderna har inte räknats med i KB14 då man har räk-
nat med att Svafo skulle hantera avfallet för en kostnad på 2,7 miljoner kronor 
som ingick i avvecklingskostnaderna. Detta innebär en kostnadsökning på 
140 miljoner kronor jämfört med KB14. 

13 Strålsäkerhetsmyndigheten (2014) 
14 DECOM (2012) 
15 Konjunkturinstitutet (2014) 
16 Ranstad Industricentrum AB (2015) 
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• Beräknade kostnader på 0,8 miljoner kronor för miljökontrollprogrammet som 
genomförs av Svafo på Ranstadsanläggningen. Kostnaden har även Svafo räknat 
med i sin KB15. 

• Uppskattade kostnader för eventuella framtida åtgärder på totalt 202,5 miljoner 
kronor. Kostnaden har inte tagits med i KB14, då kostnader istället beräknades för 
tre olika scenarion: referensscenario, min- respektive maxscenario. SSM valde då 
att beräkna avgiften på referenscenariot vid avgiftsberäkningen för 2015. 

 
RIC:s ambition är att belysa frågorna om hur eventuella framtida tillkommande åtgärder 
ska finansieras och vem som ska ha det långsiktiga ansvaret för området. Bolaget vill lyfta 
dessa frågor i KB15 för att skapa diskussion med förhoppning om att få klarhet i dem 
innan nästa kostnadsberäkning (KB16) sammanställs. KB16 blir den sista kostnads-
beräkningen som ska lämnas in innan Studsvikslagen upphör att gälla den 1 januari 2018. 
Diskussioner om olösta långsiktiga frågor pågår för närvarande mellan RIC och läns-
styrelsen i Västra Götalands län. 
 
Ranstadsprojektet 
RIC planerar att slutföra avvecklingsarbetet på anläggningen i Ranstad under 2017. Även 
om avvecklingsarbetet ligger i närtid kvarstår en del osäkerheter som gör det svårt att be-
räkna de exakta kostnaderna för projektet. RIC anger att bristande erfarenheter och från-
varon av ett adekvat regelverk gör det svårt att bedöma kostnaderna för de återstående åt-
gärderna. Det kvarstår dessutom fortfarande oklarheter i fråga om i vilken utsträckning 
Ranstad Mineral AB (RMA) ska bidra till finansieringen, då RMA har bidragit till den 
radioaktiva nedsmutsningen av vissa anläggningar. RMA har även visst radioaktivt avfall 
kvar på anläggningen, till följd av tidigare bedriven kärnteknisk verksamhet som RMA 
har tillståndet och därmed ansvaret för. 
 
SFL-avfall 
Det finns osäkerheter kring en del avfall som behöver slutförvaras i SFL (SFL-avfall). Det 
pågår diskussion mellan RIC och Svafo om huruvida Svafo vill eller har möjlighet att ta 
över ansvaret för mellanlagringen, hanteringen och slutförvaringen av SFL-avfallet som 
RIC har ansvaret för idag. RIC har redovisat en grovt beräknad kostnad på 140 miljoner 
kronor för 2016–2046 i KB15 avseende en mellanlagringsanläggning med organisation på 
Ranstadsverket inklusive kostnader för konditionering, hantering och slutförvaring av av-
fallet i SFL. Kostnaden beräknas tillkomma om inte Svafo tar över mellanlagringen och 
ansvaret för sluthanteringen av SFL-avfallet. Det pågår i nuläget förhandlingar mellan 
RIC och SKB om möjligheten att slutförvara avfallet i SFL och kostnaden för det. 
 
Åtgärder som ligger utanför Ranstadsprojektet 
KB15 innehåller även kostnader för vissa åtgärder som inte ingår i avvecklingsarbetet i 
Ranstad: 

• Nuvarande miljökontrollprogram: RIC har beräknat en kostnad på totalt 0,8 mil-
joner kronor för 2016–2018 avseende det nuvarande miljökontrollprogrammet 
som utförs av Svafo. Kostnadsposten tar även Svafo upp i sin kostnadsberäkning. 

• Lakrestområdet: Länsstyrelsen planerar att klassa området inklusive diken som 
finns i anslutning till området som ett miljöriskområde. RIC har gjort en grov upp-
skattning av kostnader för åtgärder som eventuellt behöver genomföras i området 
till 44 miljoner kronor. Dessa består av en uppskattad kostnad på 32 miljoner 
kronor för kortsiktiga återställningsåtgärder och 12 miljoner kronor för framtida 
skötsel samt kontroll av området. 

• Tranebärssjön: RIC har beräknat kostnaden för ett fortsatt kontrollprogram i 30 år 
till totalt 6 miljoner kronor och gjort en grov uppskattning av kostnaden för even-
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tuellt framtida underhåll av dammen som upprätthåller vattennivån i sjön till 
0,5 miljoner kronor. 

• Industriområdet: Efter avvecklingen av Ranstadsverket ska det finnas kvar ett 
industriområde för fortsatt icke kärnteknisk verksamhet i området. Efter en even-
tuell framtida avveckling av detta kan det behöva genomföras kontrollprogram i 
området. Kostnaden för detta uppskattas till 6 miljoner kronor. 

• Kalkbrottet: Vissa planerade återställningsåtgärder till följd av tidigare utprovning 
av underjordsbrytning av skiffer vid Bjällums kalkbrott som ännu inte har genom-
förts av den nuvarande ägaren av kalkbrottet, kan eventuellt behövas genomföras i 
framtiden. Den grovt uppskattade kostnaden för åtgärden är 1 miljon kronor. 

 
Långsiktiga risker 
RIC bedömer det som osannolikt att ytterligare återställningsåtgärder kommer att behövas 
i framtiden för lakrestområdet, men har räknat med en grovt uppskattad kostnad för detta i 
KB15 på 135 miljoner kronor.  
 
Länsstyrelsen bedömer det som sannolikt att en komplettering med en våtmark i utloppet 
av Tranebärssjön kan behöva göras i framtiden och RIC har grovt uppskattat kostnaden 
för detta till 10 miljoner kronor i KB15. 
 
Tabell 3. Grundkostnader redovisade av RIC 
(Redovisas i miljoner kronor och prisnivå januari 2015, summeringarna kan innehålla avrundnings-
differenser.) 
Anläggning/År 2016 2017 2018 2019–2048 Totalt 
Ranstadsprojektet 42,6 10,3 0,0 0,0 52,9 
SFL-avfall 10,0 3,0 3,0 124,0 140,0 
Nuvarande kontrollprogram 0,3 0,3 0,3 0,0 0,8 
Lakrestområdet 1,0 1,5 1,5 40,0 44,0 
Tranebärssjön 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 
Industriområdet 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 
Kalkbrottet 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
Långsiktiga risker 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0 
RIC totalt 53,9 15,1 4,8 322,5 396,2 

Källa: RIC, KB15. 

2.3.1 SSM:s bedömning av RIC:s KB15 
Ranstadsprojektet 
SSM bedömer att beräkningen av kostnaderna för avvecklingen av Ranstadsanläggningen 
bygger på planering som ligger nära i tid. Det kan ändå finnas vissa osäkerheter och RIC 
redovisar detta i KB15. SSM bedömer att de beräknade grundkostnaderna ska ligga till 
grund för avgiftsberäkningen. 
 
SFL-avfall 
I dagsläget finns det ingen avtalad överenskommelse för ansvaret och omhändertagandet 
av SFL-avfallet. RIC har beräknat kostnaderna för ett scenario då RIC behöver bygga ett 
eget mellanlager på anläggningen och upprätthålla en organisation som hanterar driften 
och administrationen av mellanlagret samt konditioneringen, emballeringen och trans-
porteringen av avfallet till SFL för slutlig förvaring. Det finns inte något avtalat pris för 
slutförvaret mellan RIC och SKB.  
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SSM bedömer att det är orimligt att fondera medel för kostnader för uppbyggnad och drift 
av ett mellanlager i Ranstad, särskilt som Svafo har uttryckt en vilja att medverka till att ta 
fram en gemensam avsiktsförklaring gällande mellanlagring av avfallet. SSM:s förhopp-
ning är att en gemensam lösning kommer till stånd innan Studsvikslagen upphör.  
 
I KB15 har RIC angett en kostnad på 40 miljoner kronor för konditionering, emballering 
etc. Motsvarande uppgifter i KB14 uppgick till 2,7 miljoner kronor som då också om-
fattade lagringskostnaden fram till 2045. Mängden avfall som behöver föras till SFL har 
dock ökat i samband med det pågående avvecklingsarbetet och kan vara avsevärt större än 
den som låg till grund för KB14. Eftersom detta avfall inte har karaktäriserats och sort-
erats på olika bortskaffningsalternativ ännu, går det inte att göra någon bedömning av om 
kostnaden på 40 miljoner kronor är rimlig eller ej.  
 
I avvaktan på en lösning av denna fråga väljer SSM att använda RIC:s beräkning av 
kostnaderna för SFL-avfallet enligt KB14 på totalt 2,9 miljoner kronor som grund för 
avgiftsberäkningen, även om SSM är medveten om att denna beräknade kostnad innebär 
en underskattning. SSM kommer att göra en ny bedömning i samband med granskningen 
av KB16. 
 
Åtgärder som ligger utanför Ranstadsprojektet 
De beräknade kostnaderna för det nuvarande kontrollprogrammet ingår i Svafos KB15, 
eftersom det är Svafo som genomför åtgärden efter länsstyrelsens föreläggande. Därför 
väljer SSM att bortse från denna post i RIC:s KB15. 
 
När det gäller åtgärderna vid lakrestområdet, Tranebärssjön och eventuella framtida åter-
ställningsåtgärder på industriområdet bedömer SSM att det inte är rimligt att fondera 
medel för dessa kostnader. De redovisade kostnaderna bygger på antaganden som inte är 
utredda, är grovt uppskattade och avser icke konkreta åtgärder eller verksamheter. SSM 
bedömer att dessa poster inte ska ingå i avgiftsberäkningen för 2016–2017. De eventuella 
framtida åtgärderna i Ranstadsområdet behöver utredas, konkretiseras, planeras och 
kostnaderna beräknas.  
 
Vad gäller kalkbrottet så torde eventuella återställningsåtgärder inte omfattas av Studs-
vikslagen. Kalkbrottet tillhör inte Ranstadsanläggningen och verksamheten som har be-
drivits där utgör inte kärnteknisk verksamhet. SSM bortser därför från denna kostnads-
post.  
 
Långsiktiga risker 
SSM gör samma bedömning som RIC, dvs. att ytterligare återställningsåtgärder inte kom-
mer att behövas i framtiden för lakrestområdet och bortser därför från denna post vid av-
giftsberäkningen.  
 
Avgiftsberäkningen 
SSM bedömer att de totala grundkostnaderna på 396,2 miljoner kronor ska justeras neråt 
med totalt 343,3 miljoner kronor och 2,7 miljoner kronor ska läggas till för SFL-avfallet. 
Avgiften ska beräknas på en totalkostnad på 55,6 miljoner kronor för RIC. 

2.4 Uppsala universitet 
Uppsala universitet har lämnat in en kostnadsberäkning17 enligt Studsvikslagen som om-
fattar Neutronforskningslaboratoriet (NFL) som ligger vid anläggningen i Studsvik och 
som universitetet ansvarar för som tillståndshavare.  

17 Uppsala universitet (2015) 
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Uppsala universitet har beräknat kostnaderna för driften och rivningen av NFL-byggnaden 
till 10,9 miljoner kronor. Det är 4 miljoner kronor högre jämfört med KB14. Kostnads-
ökningen beror på att den planerade rivningen av NFL-byggnaden har senarelagts och det 
ökar den totala kostnaden för driften som har förlängts från ett till sex år (2016–2021).  
 
Kostnaden som tas upp i kostnadsberäkningen för drift på 0,8 miljoner kronor per år be-
står av kostnader för administration (personalkostnader på halvtid och OH-kostnader) 
samt avställnings- och servicedrift. Uppsala universitet planerar att överlåta ansvaret för 
byggnaden till Svafo. Anledningen till senareläggningen av rivningen är att Svafo planerar 
att genomföra rivningen av NFL-byggnaden samordnat med rivningen av andra byggnader 
för att kunna göra det på bästa och mest effektiva sättet. Uppsala universitet planerar att få 
utbetalning av fondmedel för kostnader för driften till den tidpunkt då fastigheten har 
överlåtits till Svafo och bolaget har övertagit de skyldigheter rörande fastigheten som 
följer av avfallsförordningen (2011:927), miljöbalken, strålskyddslagen och kärnteknik-
lagen. Det är möjligt och eftersträvansvärt att dessa två tidpunkter sammanfaller. Uppsala 
universitet anger att ett friklassningsbeslut är en förutsättning för att anläggningen ska 
kunna överlåtas till Svafo. Enligt plan ska rivningen ske under 2021.  
 
Sedan ett antal år tillbaka har Uppsala universitet haft diskussioner och förhandlat med 
Svafo om en överlämning av NFL-byggnaden till Svafo. Under våren 2015 har Uppsala 
universitet fortsatt att arbeta med att upprätta ett avtalsförslag med Svafo kring övertag-
andet av anläggningen. Uppsala universitets planeringsförutsättning i KB15 är att SSM 
beslutar om friklassning av NFL-byggnaden. När NFL friklassas kommer Svafo att ta över 
byggnaden och senare riva den samordnat med IC som en konventionell rivning.  
 
Den beräknade kostnaden för rivningen av NFL-byggnaden är oförändrad jämfört med 
KB14. Svafo har i samarbete med företaget Hjobo Entreprenad AB tagit fram en rivnings-
kalkyl för NFL-byggnaden 2012 på uppdrag av Uppsala universitet. Uppdraget avser en 
konventionell rivning av en friklassad byggnad samt ett åtagande som innebär återställ-
ande av tomtmark. En totalsammanställning har gjorts av Svafo där kostnaden för rivning 
av NFL-byggnaden beräknas uppgå till 6,1 miljoner kronor under förutsättning att kross-
ade betongmassor kan återanvändas på plats för återställning av källardelen. Om betong-
massorna av någon anledning inte kan återanvändas för återställning på plats, beräknas 
beloppet till 7,6 miljoner kronor inklusive borttransport av betongmassor. Kalkylen bas-
eras på kostnadsläget i november 2012. SSM har stämt av med Uppsala universitet att 
kostnadsofferten fortfarande gäller för 2015, vilket enligt universitetet huvudsakligen 
beror på oförändrat prisläge pga. rådande marknadsläge. 
 
Uppsala universitet har det formella ansvaret för tre tankar som NFL har använt i sin verk-
samhet. Tankarna finns i ett utrymme i pumphuset som ligger utanför NFL-byggnaden. 
Eftersom det inte går att få ut tankarna utan att göra åverkan på R2-anläggningen är det 
enda praktiskt rimliga att Svafo tar hand om dessa i samband med att Svafo avvecklar den 
byggnadsdelen. Svafo har gjort bedömningen att dessa tankar bör kunna falla under deras 
operativa ansvar och föreslog i en komplettering förra året att denna tilläggskostnad sär-
redovisas med Svafos avvecklingsinsatser av R2-anläggning i KB15. Tilläggskostnaden 
avseende pumphuset är dock inte inräknad i KB15. Detaljplaneringen för etapp tre av 
avvecklingsprojektet är fortfarande inte färdigställd och därmed faller kostnaden inom 
ramen för allmän kostnadsosäkerhet avseende etapp 3. 
 
Ovanstående ger en totalkostnad på 10,9 miljoner kronor, varav 6,1 miljoner kronor för 
rivning och 4,8 miljoner kronor för drift. 
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Utöver kostnadsberäkningen har det tillkommit ytterligare information om oklarheter 
kring tidigare uppkommet avfall som ännu inte är omhändertaget och för vilka framtida 
kostnader inte heller är beräknade eller inkluderade i senaste kostnadsberäkningen. 
 
Uppsala universitet hävdar att kostnaderna för omhändertagandet av avfallet antas vara 
låga. Dock är omhändertagandet av avfallet en av flera viktiga frågor i processen med att 
Svafo ska ta över ansvaret för anläggningen. Uppsala universitet söker nu att få klarhet i 
avfallsfrågan och kommer att komma in med en preciserad kostnadsberäkning för 
omhändertagandet.  
 
Tabell 4. Grundkostnader redovisade av Uppsala universitet    
(Redovisas i miljoner kronor och prisnivå januari 2015, summeringarna kan innehålla avrundnings-
differenser.) 
Anläggning/År 2016 2017 2018 2019–2021 Totalt 
Rivning    6,1 6,1 
Drift 0,8 0,8 0,8 2,4 4,8 
Uppsala universitet totalt 0,8 0,8 0,8 8,5 10,9 

Källa: Uppsala universitet, KB15. 

2.4.1 SSM:s bedömning av Uppsala universitets KB14 
Uppsala universitets kostnadsberäkning bygger på den rivningskalkyl som Svafo har gjort 
i samarbete med Hjobo Entreprenad AB. Beräkningen av kostnaderna i rivningskalkylen 
förutsätter att byggnaden är friklassad och att rivningen skulle ske under 2015. Uppsala 
universitet behöver se över rivningskalkylen till nästa kostnadsberäkning och eventuellt 
uppdatera kostnaderna efter den nya förutsättningen att byggnaden ska rivas 2021 enligt 
Svafos planering. 
 
Svafos totalansvar för framtida avveckling av pumphuset behöver säkerställas innan 2017 
då Studsvikslagen, enligt nu gällande lagstiftning, upphör att gälla den 1 januari 2018. 
Detta är nödvändigt för att Uppsala universitet ska kunna befrias från det framtida 
ekonomiska ansvaret för pumphuset. 
 
SSM bedömer att grundkostnaden i Uppsala universitets kostnadsberäkning inte behöver 
justeras och att avgiften ska beräknas på den beräknade totalkostnaden på 10,9 miljoner 
kronor. 

2.5 Sammanställning av inlämnade kostnadsberäkningar  
En sammanställning av inlämnade kostnadsberäkningar avseende framtida grundkostnader 
redovisas i tabell 5. Sammanställningen innehåller kostnader från industrins kostnads-
beräkningar utan tillägg av SSM. 
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Tabell 5. Jämförelse mellan KB15 och KB14    
(Redovisas i miljoner kronor och 2015 års penningvärde, summeringarna kan innehålla avrund-
ningsdifferenser.) 
Kostnadspost KB15 KB14 Ändring Ändr. i % 

  2016–2050 2016–2050 KB15-KB14 
2016–2050 

KB15/KB14 
2016–2050 

AB SVAFO        
Kärnavfall och kärnämne 416,5 360,5 56,0 15,5 
Avveckling R2/R2-0 och IC 472,8 468,4 4,4 0,9 
Avveckling övriga anläggningar 196,8 185,5 11,3 6,1 
Svafo centralt 382,7 428,6 -45,9 -10,7 

Totalt 1 468,8 1 443,0 25,8 1,8 
         
Vattenfall AB (Ågesta)* 285,2 292,2 -7,0 -2,4 
         
Studsvik Nuclear AB        

HCL 58,3 44,9 13,4 29,8 
FA 22,8 17,0 5,8 34,0 
HA/DK 41,1 31,8 9,3 29,4 
Vätskeburet 39,7 30,8 8,9 29,0 
Rivningsstudier 3,0 0,0 3,0   

Totalt 164,9 124,5 40,4 32,5 
         

Ranstad Industricentrum AB        
Ranstadsprojektet 52,9 42,0 10,9 26,0 
SFL-avfall 140,0 0,0 140,0   
Nuvarande kontrollprogram 0,8 0,0 0,8   
Lakrestområdet 44,0 0,0 44,0   
Tranebärssjön 6,5 0,0 6,5   
Industriområdet 6,0 0,0 6,0   
Kalkbrottet 1,0 0,0 1,0   
Långsiktiga risker 145,0 0,0 145,0   

Totalt 396,2 42,0 354,2 843,6 
         
Uppsala universitet 10,9 6,9 4,0 58,0 
         
Totalt 2 326,0 1 908,6 417,4 21,9 

Källa: KB15 från Svafo, SNAB, RIC och Uppsala universitet. 
 
* För Ågesta, där Vattenfall är tillståndshavare, har 50 procent av kostnaderna för avveck-
ling inkluderats. De resterande 50 procenten hanteras av Vattenfall enligt finansierings-
lagen, som en s.k. övrig avgiftsskyldig tillståndshavare 
 
De beräknade grundkostnaderna har ökat från 1 908,6 miljoner kronor i KB14 (omräknat 
till 2015 års prisnivå) till 2 326 miljoner kronor i KB15, en ökning med 417,4 miljoner 
kronor. Kostnadsutfallet 2015 prognostiseras till 231,9 miljoner kronor. 
 
Kostnadsökningen beror huvudsakligen på RIC:s kostnader för hanteringen av SFL-
avfallet och vissa uppskattade kostnader för eventuella framtida åtgärder. En mindre del 
av kostnadsökningen härstammar från SNAB:s kostnadsberäkning som har uppdaterats 
med externa priser för beräkningen av timpriser för arbetskraft. 
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3 Utveckling av grundkostnaderna 

Detta avsnitt avser att kortfattat redovisa utvecklingen av de beräknade framtida grund-
kostnaderna från 2011 (KB11) till 2015 (KB15). SSM anser att jämförelsen är lämpligast 
att göra under denna tidsperiod med anledning av att Studsvikslagen reviderades 2011, 
vilket resulterade i bl.a. att lagens giltighetstid förlängdes till den 1 januari 2018 och att 
det var det året som samtliga tillståndshavare för första gången enskilt lämnade in sina 
kostnadsberäkningar.  
 
Grundkostnaderna i tillståndshavarnas inlämnade kostnadsberäkningar avser perioden  
2016–2050 och har räknats om till prisnivå januari 2015. Utvecklingen av 
grundkostnaderna framgår i diagram 1. 
 
Diagram 1. Beräknade återstående grundkostnader för 2016–2050, prisnivå 
januari 2015, miljoner kronor. 
 

 

Utvecklingen av de framtida beräknade grundkostnaderna från KB11 till KB15 visar en 
ökning med nästan 1,3 miljarder kronor. Detta är en real ökning, dvs. utöver den allmänna 
inflationen (KPI), vilket innebär att det är volymen på programmet som har ökat med 
130 procent. 
 
Av tabellen framgår att Svafos grundkostnader nästan har fördubblats under de senaste 
fem åren. Några av anledningarna är: 

• i KB14 tillkom kostnader för uppförande av två nya anläggningar (hanterings- och 
mellanlagringsanläggningen) och  

• i KB15 har kostnader för IC tillkommit då Svafo blivit ny tillståndshavare för 
anläggningen. 

Vattenfalls grundkostnader fördubblades i KB13 när en ny rivningsstudie för 
avvecklingen av Ågesta presenterades.  
 
RIC:s kostnadsutveckling mellan KB11 och KB14 har legat stabilt på ungefär samma nivå 
och under denna period utgick kalkylmodellen från schablonmässiga kostnader. RIC 
befinner sig idag i slutfasen av avvecklings- och rivningsarbetet och kostnadsberäkningen 
bygger på offerter och inte uppskattade kalkyler. Dessutom finns erfarenheter från redan 
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genomfört arbete och relativt konkreta planer för återstående åtgärder. Dessa är några av 
förklaringarna till varför grundkostnaderna har ökat markant mellan KB14 och KB15.  
 
Kostnadsutvecklingen för SNAB:s anläggningar har legat stabilt på ungefär samma nivå, 
förutom i KB15 då tillståndsöverföringen avseende IC till Svafo genomfördes och därmed 
minskade de återstående grundkostnaderna. SSM har ställt krav på att SNAB ska arbeta 
mer kvalitetssäkrat med kommande kostnadsberäkningar, vilket innebär att SNAB måste 
uppdatera gamla rivningsstudier och ta fram nya för anläggningar som saknar detta. Mot 
bakgrund av detta och den uppdaterade handlingsplanen som SNAB har presenterat i sam-
band med KB15 bedömer SSM att SNAB:s kommande kostnadsberäkning kommer att 
innehålla ökade avvecklings- och rivningskostnader för bolagets anläggningar. 

4 Remissinstansernas synpunkter på KB15  

SSM har skickat ut en förfrågan om synpunkter på de inkomna kostnadsberäkningarna till 
reaktorinnehavare, vilka enligt Studsvikslagen ska betala en avgift till staten som ett bi-
drag till kostnader för avveckling av anläggningar, hantering och slutförvaring av kärn-
avfall. Det är endast FKA som har yttrat sig över kostnadsberäkningarna.  
 
FKA har i sitt svar angett att bolaget – tillsammans med övriga tillståndshavare – genom 
representation i Svafos styrelse har varit delaktig i framtagandet av Svafos kostnads-
beräkning och därmed ansluter sig till underlaget. FKA har skickat in ett yttrande över 
RIC:s kostnadsberäkning18. I övrigt har bolaget tagit del av SNAB:s och Uppsala 
universitets kostnadsberäkningar men har inga synpunkter på dem. 
  
Efter förra årets förfrågan av Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att få möjlighet att 
ta del av RIC:s kostnadsberäkning har länsstyrelsen även i år fått tillfälle att yttra sig över 
KB15. Länsstyrelsen har bidragit med synpunkter.19 
 
I nedanstående avsnitt sammanfattas och kommenteras de synpunkter som remissinstans-
erna har haft på de inlämnade kostnadsberäkningarna för 2015 avseende RIC. 

4.1 Synpunkter på Ranstad Industricentrum AB:s kostnads-
beräkning 

4.1.1 Forsmarks Kraftgrupp AB:s20 och Svafos synpunkter21 
Avseende granskning av RIC:s KB15 har FKA inhämtat uppgifter och kommentarer samt 
synpunkter från Svafo. Svafo har dessutom i en separat skrivelse till SSM framfört sina 
synpunkter för att, som de själva anger, ”Svafos formella ståndpunkt ska vara tydlig i 
frågan”.   
 
Svafo anser att RIC:s beskrivning i KB15 ”att Svafo inte avser eller inte tillåter att 
mellanlagra sådant avfall i Svafos anläggningar i Studsvik” inte är korrekt. Svafo anger 
att det är ”en självklarhet” att t.ex. avfall från RIC kan mellanlagras i en av bolagets 
anläggningar som är bekostade med fondmedel. Svafo har informerat RIC om detta och att 
bolaget är öppet för att ta fram en gemensam avsiktsförklaring avseende mellanlagring.  

18 Forsmark Kraftgrupp AB (2015) 
19 Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2015) 
20 Forsmark Kraftgrupp AB (2015) 
21 AB SVAFO (2015b) 
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Svafo ställer dock krav på att det ska finnas en avfallsplan som beskriver samtliga kärn-
avfallsposter och där det framgår hur avfallet slutligt ska omhändertas. Svafo har efter-
frågat uppgifter från RIC avseende aktuellt kärnavfall, men har endast fått översiktlig 
information som även tidigare har varit känd. Svafo fastslår att informationen är viktig för 
att klargöra var och hur kärnavfallet ska lagras utifrån gällande säkerhetsredovisningar för 
Svafos anläggningar. Svafo framhåller även vikten av att klargöra om kärnavfallet be-
höver konditioneras ytterligare. Om så skulle vara fallet bedömer Svafo att det bör kunna 
genomföras ihop med Svafos eget historiska kärnavfall i Studsvik. Nödvändig information 
om avfallet måste fastställas för att det ska vara möjligt för Svafo att anpassa ”behand-
lingskapaciteten” efter avfallet.  
 
Svafo och FKA påpekar i sina yttranden att RIC ger ytterligare en missvisande bild kring 
ursprunget av kärnavfallet då det refereras som om avfallet har uppstått i samband med 
miljöentreprenaden. Svafo och FKA anger i sin förklaring till ursprunget av kärnavfallet 
inom anläggningen i Ranstad, att det  

• ”ena är uranhaltigt material eller av uran förorenat material som hänförs till den 
historiska urangruvdriften inkluderande de historiska försök och den utvecklings-
verksamhet som bedrevs fram till och med att Ranstad Skifferaktiebolag övertogs 
av Bengt Liljha”, och  

• ”det andra är uranhaltigt material eller av uran förorenat material som hänförs 
till Bengt Liljhas därpå följande verksamhet med mottagande av 
uraninnehållande externt kärnavfall på siten främst med bolaget Ranstad Mineral 
AB”.  
 

Svafo och FKA konstaterar att RIC återigen har tagit upp höga spekulativa kostnader för 
framtida åtgärder inom lakrestområdet och Tranebärssjön. De båda bolagen hävdar att 
åtgärderna inte är underbyggda med studier eller undersökningar från sakkunniga som 
visar på vilka grunder ytterligare åtgärder är nödvändiga att genomföra. Svafo och FKA 
anger dessutom att RIC inte har angivit vilket lagrum som motiverar stöd till åtgärderna. 
Slutligen betonar bolagen att de miljömål som tillsynsmyndigheten har fastställt som 
styrande för vidtagna åtgärder underskrids idag och mätvärdena (metallhalter) visar prov 
på en långsiktig stabil trend där mätparametrarna successivt minskar. 

4.1.2 Länsstyrelsen i Västra Götaland läns synpunkter22 
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att ”samtliga tänkbara framtida kostnader har 
beräknats i den mån det är möjligt och oavsett vem som kan tänkas vara ansvarig”. Läns-
styrelsen delar RIC:s bedömning att SSM:s slutsats är felaktig och vidhåller att kostnader 
för efterbehandling av Ranstads industriområde med tillhörande lakrest- och gruvområde 
ska bekostas av Studsviksfonden oavsett om efterbehandlingskrav ställs utifrån konces-
sionsbeslutet eller miljöbalken och oavsett när i tiden kostnaderna infaller. Länsstyrelsen 
betonar att efterbehandlingen i Ranstad styrs utifrån koncessionsbeslutet, vilket innebär att 
det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som kommer att fatta beslut om vilka efter-
behandlingsåtgärder som ska vidtas.  
 
Lakrestområdet 
Vidare framhåller länsstyrelsen att även om industriområdet blir friklassat så kommer den 
framtida risken för miljöskador inte att elimineras. Länsstyrelsen anser att lakrestområdet 
utgör den största risken i framtiden och konstaterar att innehållet i lakresthögen betraktas 
som avfall från kärnteknisk verksamhet, ”skulle utsläppen av metaller från lakrestområdet 
öka kraftigt i framtiden genom att tätskiktet skadas eller att vittringen i högen gör att den 

22 Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2015) 
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buffrande förmågan förstörs innebär det effekter som har sitt ursprung i den kärntekniska 
verksamheten och åtgärderna bör givetvis finansieras ur Studsviksfonden även om kraven 
ställs utifrån miljöbalken”. Mot bakgrund av det sistnämnda och pga. svårigheterna att 
beräkna de framtida kostnaderna anser länsstyrelsen att det utgör avgörande skäl till att 
förlänga Studsvikslagen tills vidare.  
 
Länsstyrelsen anger ett antal framtida underhållskostnader i form av åtgärder för lakrest-
området och betonar att underhållet anses vara nödvändigt under ”överskådlig tid”. Tillsyn 
över området är viktigt från miljösynpunkt med hänsyn till mängden av bl.a. metaller som 
finns i högen. 
 
Tranebärssjön 
Länsstyrelsen tar återigen upp behovet av eventuella framtida åtgärder avseende Trane-
bärssjön. Det har tidigare diskuterats att en våtmark i utloppet av Tranebärssjön kan vara 
nödvändig och länsstyrelsen framhåller att eventuella åtgärder behöver fastställas i närtid. 
Resultatet av åtgärden skulle kunna innebära att området kan förväntas vara relativt under-
hållsfritt. 
 
Sedimentationsdammen 
Vidare lyfter länsstyrelsen frågan om sedimentationsdammens framtid. Om den inte fylls 
igen innebär det att kostnader kommer att uppstå för underhåll av skibord och dammvall. 
Av remissvaret framgår det att provtagning pågår för att skapa underlag för ett beslut.    
 
Det långsiktiga ansvaret 
Länsstyrelsen håller i en ansvarsutredning avseende det långsiktiga ansvaret inom Ran-
stadsanläggningen som ännu inte är klar. Länsstyrelsen bedömer att ”oavsett vem som 
utpekas som långsiktigt ansvarig kan det antas att eventuella framtida nödvändiga under-
hållsåtgärder ska betalas ur Studsviksfonden”.  
 
Omhändertagande av SFL-avfall 
Länsstyrelsen kommenterar avslutningsvis RIC:s upptagna kostnader för eget mellan-
förvar av SFL-avfall. De anser att ”det känns märkligt att RIC ska behöva räkna på kost-
naderna för eget omhändertagande av detta avfall i avvaktan på slutförvar när det finns 
ett bolag, AB SVAFO, som har fått som uppgift att omhänderta sådant avfall…”. Länsstyr-
elsen konstaterar att denna lösning innebär högre kostnader, vilka måste finansieras med 
Studsviksfondmedel och komplicerar läget ytterligare vad gäller att avsluta Ranstads-
ärendet från ansvarssynpunkt. Myndigheten anser mot bakgrund av detta att SSM bör 
agera med kraft för att Svafo ska ta sitt ”samhällsansvar i denna fråga”. 

4.1.3 SSM:s kommentarer på remissinstansernas synpunkter 
SSM:s bedömning är att ansvaret och kostnaderna avseende RIC:s SFL-avfall måste fast-
ställas och avtalas om. Det är svårt att beräkna kostnaderna i dagens läge då det saknas en 
slutgiltig lösning i frågan. I brist på andra uppgifter väljer SSM att fondera medel för kost-
nader som redovisades i föregående års kostnadsberäkning, KB14. 
 
När det gäller framtida åtgärder i Ranstadsområdet bedömer SSM att kostnader som är 
upptagna i RIC:s KB15 är osäkra och grovt uppskattade. Det framtida behovet av 
efterbehandlingen av Ranstads industriområde med tillhörande lakrest- och gruvområde 
behöver utredas, åtgärderna behöver konkretiseras, planeras och kostnadsberäknas. 
Kostnadsberäkningen ska bygga på specificerade kostnadsposter, vilka ska beräknas 
utifrån t.ex. antalet arbetstimmar, löne- och materialkostnader samt andra kostnadsslag. 
SSM bedömer att det inte finns möjlighet att fondera medel för grovt uppskattade 
eventuellt möjliga kostnader. 
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Det krävs en utredning även kring ansvarsfrågan och vad som kan finansieras av 
Studsviksfonden. I dagens läge är det oklart vem som ska ha ansvaret för den framtida 
kontrollen, skötseln och de övriga åtgärderna som eventuellt behövs vidtas i 
Ranstadsområdet. Det finns idag inga medel fonderade för dessa i Studsviksfonden.  

5 Samlad bedömning 

5.1 Sammanställning av kostnadsunderlaget  
I nedanstående tabell redovisas de justeringar av kostnadsunderlaget som följer av SSM:s 
granskning. 
 
Tabell 6. Sammanställning av kostnadsunderlaget med SSM:s justeringar 
(Redovisas i miljoner kronor och prisnivå januari 2015, summeringarna kan innehålla avrundnings-
differenser.) 
Anläggning KB 15 SSM:s justering 
Summering av inlämnade 
kostnadsberäkningar 2 326,1  
Svafo (EEF)  85,8 
Vattenfall AB (EEF avs. Ågesta)  10,0 
SNAB (EEF)  27,9 
SNAB (FA)  57,5 
RIC (SFL-avfall kostnader från KB14)  2,7 
RIC (SFL-avfall kostnader från KB15)  -140,0 
RIC (Nuvarande kontrollprogram)  -0,8 
RIC (Lakrestområdet)  -44,0 
RIC (Tranbärssjön)  -6,5 
RIC (Industriområdet)  -6,0 
RIC (Kalkbrottet)  -1,0 
RIC (Långsiktiga risker)  -145,0 
Totalt 2 326,1 -159,4 
Kostnader totalt   2 166,7 

Källa: KB15 från Svafo, SNAB, RIC och Uppsala universitet och SSM:s bedömningar. 
 
De beräknade framtida kostnaderna från inlämnade kostnadsberäkningar uppgår till totalt 
2 326,1 miljoner kronor i 2015 års prisnivå.  
 
Utöver dessa kostnadsberäkningar justerar SSM kostnaderna uppåt avseende EEF:er för 
Svafo med 85,8 miljoner kronor, för Vattenfall med 10 miljoner kronor och för SNAB 
med 27,9 miljoner kronor samt avseende FA för SNAB med 57,5 miljoner kronor. 
Beräkningen av tillägget för Svafos, Vattenfalls och SNAB:s EEF:er beskrivs mera 
detaljerat under punkt 6.1.3. Tilläggen avseende Svafo, Vattenfall (EEF:er) och SNAB 
(FA) är gjorda på samma sätt som i tidigare avgiftsförslag23. Det som är nytt för i år är 
tillägget för SNAB avseende EEF:er.   
 
SSM justerar RIC:s kostnadsberäkningar neråt med totalt med 340,6 miljoner kronor 
varav 137,3 miljoner kronor avser kostnader för SFL-avfallet och resterande 203,3 

23 Stålsäkerhetsmyndigheten (2014) 
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miljoner kronor avser kostnader för eventuella framtida åtgärder som SSM har bedömt 
vara för osäkra och otydliga för att kunna fondera medel för i Studsviksfonden. 
 
Sammantaget innebär detta att det totala kostnadsunderlaget i 2015 års prisnivå uppgår till 
2 166,6 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 2014 års kostnadsberäkningar, vilka 
summerade till 2 024,9 miljoner kronor (exklusive kostnader på 231,9 miljoner kronor 
som avser 2015) i 2014 års prisnivå. 

5.2 Kvarstående osäkerheter 
Avvecklingen av de anläggningar som omfattas av Studsvikslagen och hanteringen samt 
slutförvaringen av radioaktivt avfall är ett omfattande arbete som kommer att pågå under 
flera decennier framöver. Arbetet med detta startade i slutet av 1980-talet och beräknas bli 
slutfört under slutet av 2040-talet. Det är en komplex uppgift att idag genomföra en rea-
listisk beräkning av framtida kostnader för sådana åtgärder. Det saknas erfarenheter av 
liknande avvecklingsarbete i Sverige och utformningen av framtida slutförvarsmöjligheter 
är under utveckling.  
 
SSM har i årets granskning av de inlämnade kostnadsberäkningarna fokuserat på att 
identifiera och lyfta fram osäkerheter och bedöma konsekvensen av att Studsvikslagen 
enligt nu gällande lag upphör att gälla den 1 januari 2018. Idag saknas osäkerhets- och 
riskanalyser av tillräckligt bra kvalitet för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt 
med fonderade medel. De identifierade osäkerheterna är bland annat 

• volymer till SFR och SFL, 
• kostnader för mellanlagringsmöjligheter, 
• tidpunkt för färdigställandet av slutförvaret (SFL), 
• brist på uppdaterade rivningsstudier för de flesta mindre och medelstora anlägg-

ningar för vilka SNAB eller Svafo (IC) innehar de kärntekniska tillstånden, 
• brist på uppdaterade avvecklingsplaner, framförallt för SNAB:s anläggningar, 
• brist på risk- och osäkerhetsanalyser avseende avvecklingsprojekt, 
• oklarhet avseende avfallshanteringen och det långsiktiga ansvaret för 

anläggningen i Ranstad och eventuella tillkommande åtgärder samt 
• eventuella framtida ökade krav från länsstyrelsen eller andra myndigheter. 

 
RIC har belyst osäkerheterna genom att komplettera KB15 med grovt uppskattade 
kostnader för eventuellt tillkommande åtgärder.  
 
Studsvikslagen ska, enligt gällande lagstiftning, upphöra att gälla den 1 januari 2018. 
SSM:s bedömning är att Studsvikslagen bör fortsätta att gälla tills vidare. Myndigheten 
gör därmed samma bedömning som i redovisningen24 av regeringsuppdraget 201025 att 
utreda effekter av den s.k. Studsvikslagens upphävande. SSM har skickat ett förslag26 till 
regeringen där myndigheten föreslår att regeringen ger SSM i uppdrag att göra en översyn 
av Studsvikslagen och -förordningen avseende statens finansiella risker med anledning av 
att lagen upphör att gälla den 1 januari 2018. Uppdraget ska även inkludera förslag till de 
författningsändringar som eventuellt behövs.  
 
Det återstår bl.a. arbete för tillståndshavarna med att ta fram vissa risk- och osäkerhets-
analyser som inte finns med i kostnadsberäkningarna för 2015. SSM framhåller att en 
central del i det återstående arbetet är att skapa överensstämmelse mellan kostnadsberäk-

24 Strålsäkerhetsmyndigheten (2010) 
25 Miljödepartementet (2009) 
26 Stålsäkerhetsmyndigheten (2015) 
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ningar med tillhörande osäkerhets- och riskanalyser, rivningsstudier och gällande avveck-
lingsplaner (inklusive avfallsplaner) för anläggningarna. 
 
Om Studsvikslagen upphör att gälla den 1 januari 2018 innebär det att inga ytterligare in-
betalningar från producenterna av kärnkraftsel kommer att ske. Betalningsansvaret över-
går då från producenterna av kärnkraftsel till innehavarna av de kärntekniska tillstånden 
fr.o.m. den 1 januari 2018. Om fondkapitalet inte bedöms vara tillräckligt för att täcka alla 
förväntade utbetalningar måste tillståndshavarna skjuta till ytterligare medel genom av-
gifter till kärnavfallsfonden enligt finansieringslagen. Statens eventuella ekonomiska risk 
är därför också beroende på tillståndshavarnas faktiska framtida betalningsförmåga och 
finansiella styrka. Betalningsförmågan och finansiella styrkan hos tillståndshavarna med 
verksamheter som finansieras via Studsvikslagen är väsentligt lägre än hos de nuvarande 
betalningsskyldiga reaktorinnehavarna.  

5.3 Generella observationer om avvecklingsplaner och 
kostnadsberäkningar 

Det är bara utifrån en tillräckligt detaljerad avvecklingsplan som man kan bedöma om de 
åtgärder som planeras (avfallsplaner, avvecklingsstrategier och avvecklingsplaner) 
sannolikt kommer att uppfylla de krav som ställs enligt kärntekniklagen och 
strålskyddslagen med tillhörande förordningar. Planen ska visa att det är möjligt att 
avveckla samt på något sätt beskriva alternativa metoder och scenarion. 
 
Avvecklingsplanen är även en viktig del av underlaget för kostnadsberäkningar. En 
avvecklingsplan ska täcka allt arbete som ska utföras, teknik som ska tillämpas samt 
nödvändig personal och tjänster som krävs. Hanteringen av kostnader och tillhörande 
risker och osäkerheter är endast möjlig och tillförlitlig om den baseras på en plan för hela 
avvecklingsprocessen. Avsaknad av en sådan plan gör kostnadsberäkningarna 
otillförlitliga. Under drifttiden är avvecklingsplanen nödvändigtvis inte fullständig, utan 
kommer att öka i detaljeringsgrad ju närmare man kommer den slutliga avställningen. En 
viss flexibilitet är viktig för att ge utrymme åt vidare utveckling av planen. Därför bör en 
kostnadsberäkning även innefatta redovisning och analys av risker och osäkerheter 
kopplade till den aktuella statusen på avvecklingsplanen och projektplaneringen. 
 
Vidare kan kostnaderna för avvecklingsprojekt endast tillförlitligt beräknas på grundval av 
följande: 

• Egenskaper vad beträffar mängder, typer, aktivering och kontaminering för alla 
material som ska bortskaffas (inventarier), 

• Nödvändig behandling, dekontaminering, konditionering och förpackning av allt 
material som ska lagras och senare slutförvaras eller som direkt går till slut-
förvaring (avfallsplan), 

• Anläggningsspecifik information som regelbundet uppdateras för att återspegla 
ändringar, 

• Behov av speciell utrustning, med mera, 
• Hur avvecklingsorganisation ska byggas upp och hur bemanningen ska lösas, 

inklusive inköp av tjänster från entreprenörer, 
• Medvetenhet om risker som kan påverka projektet. Avvecklingsplaner påverkas 

av ändrade förutsättningar som t.ex. tekniska och säkerhetsmässiga förändringar, 
nya föreskrifter m.m., som har potential att tvinga fram stora förändringar i plan-
eringen, vilket kan ge konsekvenser för tidsplanering och kostnader. För att plan-
era processen med den bästa tillgängliga informationen måste riskerna förstås och 
utvärderas med avseende på deras inverkan på arbetsflöden och kostnader. Kost-
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nadsberäkningar bör innehålla en redovisning och analys även av dessa projekt-
risker och hur de kan påverka kostnaderna och 

• Kostnadsuppskattningar som utförs på en mer allmän och mindre exakt grund kan 
endast ge grova siffror som kan visa sig vara felaktiga när detaljerade data blir till-
gängliga. Kopplingen mellan kostnadsberäkning och avvecklingsplanering inne-
bär med andra ord att de två processerna bör utvecklas tillsammans. 

6 Översyn av avgiftsnivån 

Syftet med avgiftsberäkningen är att bedöma om nuvarande avgiftsnivå är tillräcklig för 
att finansiera de åtgärder som krävs av tillståndshavarna enligt Studsvikslagen och vid 
behov anmäla till regeringen om avgiftsbeloppet behöver ändras. De åtgärder som krävs 
av tillståndshavarna innefattar att uppkommet kärnavfall och kärnämne som inte åter-
används ska 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. Avgiften är 
för närvarande bestämd till 0,30 öre/kWh enligt 3 § Studsvikslagen. De metoder som 
används för beräkning av avgifter, och som beskrivs i följande avsnitt, överensstämmer i 
tillämpliga delar med de metoder som används i SSM:s beräkning av kärnavfallsavgifter 
enligt finansieringslagen. 

6.1 Förutsättningar för beräkning  

6.1.1 Systemet betraktas som en balansräkning 
Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är att systemet betraktas som en balansräkning 
med tillgångar och skulder, se figur 1. Tillgångssidan består av de marknadsvärderade 
tillgångarna i kärnavfallsfonden samt nuvärdet av framtida avgiftsinbetalningar. Skulden 
utgörs av nuvärdet av framtida utbetalningar. För att systemet ska vara i balans måste 
avgiftstillgången tillsammans med fondtillgången vara lika stor som systemets totala 
återstående skuld vid avgiftsperiodens början. Skulderna i systemet diskonteras med en 
real räntekurva och tillgångarna diskonteras med en nominell räntekurva. Härledning av 
räntekurvorna framgår i avsnitt 6.1.2.  
 
Figur 1. Schematisk balansräkning för systemet 

 

6.1.2 Diskonteringsräntekurvor 
Vid nuvärdesberäkning av framtida skyldigheter har myndigheten använt sig av de prin-
ciper som användes i SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter enligt 
finansieringslagen för 201527. Utgångspunkten är att diskonteringsräntekurvan ska spegla 

27 Strålsäkerhetsmyndigheten (2013) 

Skulder Tillgångar 

Avgiftstillgång: Nuvärdet av 
framtida avgiftsinbetalningar 

Skuld:  
Nuvärdet av framtida utbetalningar 

Fondtillgång: Marknadsvärderade 
tillgångar i kärnavfallsfonden 
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kärnavfallsfondens förväntade avkastning. Den riskfria delen av diskonteringsräntan 
beräknas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsföretags val av 
räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar (FFFS 2013:23). Föreskrifterna 
innebär preciseringar på följande punkter. 
 

• De marknadsvärderade spoträntorna beräknas som marknadsnoterade swap- 
räntor med ett avdrag på 0,35 procentenheter för löptiderna 1–10, 12, 15 och 20 
år.  

• Spoträntorna används för att beräkna implicita terminsräntor för alla löptider 
mellan 1 och 20 år. 

• Kurvans terminsräntor beräknas på följande sätt för alla löptider: 
o 1–10 år: implicita terminsräntor från marknadsnoteringar. 
o Över 20 år: långsiktig terminsränta på 4,2 procent. 
o 11–20 år: sammanvägning av implicita terminsräntor från 

marknadsnoteringar och långsiktig terminsränta på 4,2 procent. 
• I sammanvägningen av räntor för år 11–20 ska vikten för den implicita 

terminsräntan för olika löptider beräknas som:  
(löptid i år 10)/11. 

• Den riskfria diskonteringsräntekurvan utgörs sedan av marknadsnoterade spot-
räntor för år 1–10. För år 11 och framåt beräknas diskonteringsräntekurvan som 
genomsnittet av alla terminsräntor från år 1 och fram till den aktuella löptiden. 

 
Diskonteringsräntan beräknas slutligen som den riskfria diskonteringskurvan plus risk-
premie för säkerställda obligationer på 0,25 procentenheter för alla löptider. 
 
Diskonteringskurvan avser nominella räntor. För att kunna beräkna nuvärdet av framtida 
kostnader som uttrycks i fasta priser behövs även en inflationskurva. Den beräknas enligt 
samma principer som diskonteringskurvan. Inflationskurvan för löptider upp till 10 år 
utgörs av skillnader i räntor mellan nominella och reala statsobligationer, den s.k. break-
even-inflationen (BEI). För löptider över 20 år antas inflationen uppgå till 2,0 procent. För 
löptider mellan 11 och 20 år beräknas den förväntade inflationen genom en sammanväg-
ning av den årliga break-even-inflationen och den långsiktiga inflationen på 2,0 procent. 
Sammanvägningen görs med samma vikter som används för att beräkna diskonterings-
räntekurvans terminsräntor för motsvarande löptider. 

6.1.3 Real prisuppräkning 
SSM gör i årets avgiftsförslag en uppräkning av Svafos, Vattenfalls och SNAB:s 
grundkostnader med avseende på den reala prisutvecklingen på insatsfaktorer för 
omhändertagande av kärntekniska restprodukter. 
 
De kostnadsvariabler som Svafo, Vattenfall och SNAB har identifierat är enligt följande: 

• EEF1 – Real arbetskostnad per producerad enhet, tjänstesektorn 
• EEF2 – Real arbetskostnad per producerad enhet, byggindustrin  
• EEF3 – Reala maskinpriser 
• EEF4 – Reala priser på byggmaterial 
• EEF7 – Reala effektivitetsjusterade energipriser 
• EEF9 – Reala priser för slutförvar 

 
SNAB har använt Svafos redovisning av kostnadsvariabler och gjort en schablonmässig 
uppdelning på SNAB:s grundkostnader enligt Svafos procentuella fördelning av insats-
faktorer och motiverat det med att SNAB har samma typ av byggnader som Svafo. 
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Prognosdata för de olika insatsfaktorerna är hämtade från KI:s rapport28. För EEF9 saknas 
prognosdata, varför ingen uppräkning av kostnaderna har gjorts för denna kostnadsfaktor.  

6.2 Beräkning av avgift 

6.2.1 Beräkning av skuld 
En tillståndshavares totala skuld utgörs av det diskonterade värdet av de förväntade ut-
gifter som är förknippade med de skyldigheter som anges i 1 § Studsvikslagen. Nuvärdet 
av en tillståndshavares skuld (S0) beskrivs som 
 

𝑆0 = �
𝐶𝑡 + 𝐾𝑡𝐶

(1 + 𝑟𝑡)𝑡

𝑇

𝑡=0

 (1) 

 
där 𝐶𝑡 är kassaflödet för de av tillståndshavarnas bedömda återstående grundkostnader 
under år t och 𝐾𝑡𝐶 är SSM:s justeringar av dessa kostnader. Vidare är 𝑇 året då en till-
ståndshavarens kassaflöde för de återstående kostnaderna upphör och rt den reala 
diskonteringsräntan under år t. 

6.2.2 Återstående grundkostnader 
De återstående grundkostnaderna består av en tillståndshavares bedömning av de utgifter 
som förväntas ge upphov till motsvarande utbetalningar som följer av dess skyldigheter. 
Underlag för dessa framgår i respektive tillståndshavares inlämnade kostnadsberäkningar 
(och i vissa fall begärda kompletteringar), i reala termer, exklusive påslag för oförutsett 
och risk i prisnivå januari 2015 (𝑐𝑡). Eftersom Studsviksavgiften gäller från och med 2016 
måste kassaflödena inflationsjusteras för 2015 med 
 

𝐶𝑡 =  𝑐𝑡𝑝 (2) 
 
där omräkningsfaktorn (𝑝) ges av 
 

𝑝 =  (𝜋2015 + 1) (3) 
 
För prognos på inflation under 2015 (𝜋2015) används KI:s prognos för KPI för helåret 
201529. Tillståndshavarnas diskonterade återstående grundkostnader i prisnivå januari 
2016 och avrundat till närmsta miljon framgår av tabell 7. 
 
Tabell 7. Nuvärde av grundkostnader per januari 2016 
(Redovisas i miljoner kronor och summeringarna kan innehålla avrundningsdifferenser.) 

Tillståndshavare Grundkostnad 
AB SVAFO 1 371 
Vattenfall AB (avs. Ågesta) 284 
Studsvik Nuclear AB 131 
Ranstad Industricentrum AB 358 
Uppsala Universitet 11 
Totalt 2 154 

28 Konjunkturinstitutet (2014) 
29 http://www.konj.se/1182.html 
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6.2.3 Justering av grundkostnad 
Om SSM finner skäl för stora osäkerheter eller feluppskattningar i tillståndshavarnas in-
lämnade kostnadsberäkningar, finns möjlighet att göra en justering av grundkostnaden. 
SSM gör i årets granskning justeringar av kostnaderna för SNAB, Svafo och RIC. 
 
För SNAB görs en justering av totalkostnaden för anläggningen FA vilket bygger på en 
konsultrapport från DECOM30 som gjordes i mars 2012. Eftersom justeringen i 
konsultrapporten är i prisnivå 2012 måste den först inflationsjusteras med utfall på 
inflation för relevanta år. Därefter behöver beloppen även räknas upp med prognos på 
inflation för 2015 enligt samband 3. Justeringen omvandlas därefter till svenska kronor 
enligt rådande växelkurs för euro per den 1 januari 2015. 
 
För tillståndshavarna Svafos, Vattenfalls och SNAB:s kostnader görs en uppräkning med 
avseende på reala prisförändringar. Trenduppräkningen på kostnadsvariablerna bygger på 
en bedömning av KI31.  
 
RIC:s kostnader justeras ned (se avsnitt 2.3.1).  
 
Nuvärdet av SSM:s samtliga justeringar av tillståndshavarnas grundkostnader per januari 
2016 i miljoner kronor framgår av tabell 8. 
 
Tabell 8. Nuvärde av justering av grundkostnader per januari 2016 
(Redovisas i miljoner kronor och summeringarna kan innehålla avrundningsdifferenser.) 
Anläggning Justering 
Svafo (EEF) 69 
Vattenfall AB (EEF avs. Ågesta) 10 
SNAB (EEF) 20 
SNAB (FA) 49 
RIC (SFL-avfall kostnader från KB14) 2 
RIC (SFL-avfall kostnader från KB15) -117 
RIC (Nuvarande kontrollprogram) -1 
RIC (Lakrestområdet) -40 
RIC (Tranbärssjön) -6 
RIC (Industriområdet) -5 
RIC (Kalkbrottet) -1 
RIC (Långsiktiga risker) -132 
Totalt -150 

6.2.4 Beräkning av tillgångar 
Tillgångarna i systemet består av fondbehållningen (𝐹𝑇0) i kärnavfallsfonden (den del 
som hänförs till Studsvikslagen) samt avgiftsbehållningen (𝐴𝑇0), dvs. de framtida in-
betalningarna från reaktorinnehavarna. 

6.2.5 Fondtillgång 
Första komponenten på tillgångssidan består av den marknadsvärderade fondbehållningen 
i kärnavfallsfonden vid avgiftsperiodens början (𝐹𝑇0) och bestäms som 

30 DECOM (2012) 
31 Konjunkturinstitutet (2014) 
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𝐹𝑇0 = (𝑓𝑡0 + 𝐼2015 + 𝑈2015) (1 + 𝑥2015) (4) 

 
där 𝑓𝑡0 är fondens marknadsvärde per den 31 december 2014, 𝐼2015 är prognostiserade in-
betalningar till fonden under 2015, 𝑈2015 är prognostiserade utbetalningar ur fonden under 
2015 och 𝑥2015 är den prognostiserade procentuella nominella avkastningen för fonden 
under 2015. 
 
Den ingående balansen i fonden per den 31 december 2014 framgår av kärnavfallsfondens 
verksamhetsberättelse för 201432. De prognostiserade inbetalningarna till fonden från 
FKA, OKG och RAB bestäms som 
 

𝐼2015 = 𝑄2015𝑎2015 (5) 
 
där 𝑄2015 är väntevärdet på en reaktorhavares elproduktion under 2015 och 𝑎2015 är 
reaktorhavarens Studsviksavgift för 2015, för närvarande 0,30 öre/kWh. 
 
Utbetalningarna under 2015 (𝑈2015) prognostiseras av SSM baserat på beslutade utbetal-
ningsplaner till berörda tillståndshavare. Avkastningen i kärnavfallsfonden under 2015 
(𝑥2015) prognostiseras baserat på uppnådd avkastning till och med maj månad för inne-
varande år samt bedömning för resterande år. Den beräknade totala fondtillgången per den 
1 januari 2016 är 1 433 miljoner kronor. 

6.2.6 Avgiftstillgång 
Avgiftsbehållningen (𝐴𝑇0) bestäms som summan av det diskonterade värdet av samtliga 
reaktorhavares avgiftsinbetalningar (𝐴𝑡) fram till dess att Studsvikslagen upphävs, dvs. 
den 1 januari 2018 (𝐷). 
 

𝐴𝑇0 = �
𝐴𝑡

(1 + 𝑟𝑡𝑛)𝑡

𝐷

𝑡=0

 (6) 

 
Avgiftsinbetalningarna för reaktorer i drift i varje period är produkten av Studsviks-
avgiften i öre/kWh (𝑎) och en tillståndshavarens förväntade elproduktion (𝑄𝑡) under år 𝑡 i 
kWh enligt 
 

𝐴𝑡 =  𝑎 ∗ 𝑄𝑡 (7) 
 
SSM tillämpar i denna beräkning kärnkraftsindustrins prognoser på elproduktion för 
2016–2017 men gör en egen bedömning för innevarande år, 2015. Den prognostiserade 
elproduktionen för 2015 bygger dels på uppnådd produktion för perioden januari till juni, 
dels på bedömd produktion för återstående månader baserat på ett genomsnitt för de 
senaste fem åren. En justering görs därefter för att ta hänsyn till det faktum att reaktor R2 
enligt plan står stilla fram till den 25 november 2015 och reaktor O2 står stilla hela året. I 
tabell 9 redovisas bedömda elproduktionsvolymer uppdelat per reaktorhavare. 
 
 
 
 
 
 

32 Kärnavfallsfonden (2015) 
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Tabell 9. Prognos på elproduktion 2015–2017, löpande 
Elproduktion (TWh/år) 2015 2016 2017 Totalt 
Totalt 49,49 71,06 72,52 193,08 

 
Energitillgången är i löpande termer, varför en nominell räntekurva (𝑟𝑡𝑛) för diskontering 
av avgiftstillgången används.  

6.2.7 Balansräkningar och beräknad avgift 
För att systemet ska vara i balans måste tillgångarna balansera skulderna, vilket betyder att 
villkoret 
 

𝐹𝑇0 + 𝐴𝑇0 − 𝑆0 = 0 (8) 
  
måste gälla. Om uttrycken för skulden (1), avgiftstillgången (6) och inbetalningarna (5) 
sätts in i balansvillkoret (8) kan avgiften i öre/KWh (𝑎) bestämmas som  
 

𝑎 = ��
(1 + 𝑟𝑡𝑛)𝑡

𝑄𝑡

𝐷

𝑡=0

���
𝐶𝑡 + 𝐾𝑡𝐶

(1 + 𝑟𝑡)𝑡

𝑇

𝑡=0

− (𝑓𝑡0 + 𝐼2015 + 𝑈2015) (1 + 𝑥2015)� (9) 

 
så att sambandet gäller och balans i systemet uppnås. Sambandet ger en jämviktsavgift på 
0,40 öre/kWh. En balansräkning för hela systemet per den 1 januari 2016 i miljoner 
kronor ges av tabell 10. 
 
Tabell 10. Nuvärdesberäknad balansräkning per 2016-01-01 med jämviktsavgift 
(Redovisas i miljoner kronor och summeringarna kan innehålla avrundningsdifferenser.) 

Tillgångar Skulder 
Fondsaldo 1 433 Grundkostnader 2 154 
Avgiftstillgång 571 SSM:s justering -150 

     
Summa 2 004 Summa 2 004 
Avgift 0,40 öre/kWh    

 
Om istället avgiften 𝑎 förutsätts vara en konstant, satt till nuvarande lagstadgade nivå på 
0,30 öre/kWh och sambandet 
 

𝐹𝑇0 + 𝐴𝑇0 − 𝑆0 − 𝜑 = 0 (10) 

 
balanseras, så erhålls en restterm (𝜑) på skuldsidan, vilket i praktiken är ett underskott av 
fondmedel. En balansräkning för systemet med oförändrad avgift och restterm på skuld-
sidan framgår av tabell 11. 
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Tabell 11. Nuvärdesberäknad balansräkning per 2016-01-01 med fast avgift 
(Redovisas i miljoner kronor och summeringarna kan innehålla avrundningsdifferenser.) 

Tillgångar Skulder 
Fondsaldo 1 433 Grundkostnader 2 154 
Avgiftstillgång 429 SSM:s justering -150 

  Underskott -142 

     
Summa 1 862 Summa 1 862 
Avgift 0,30 (öre/kWh)    

 
Enligt denna beräkning ger en oförändrad avgift på 0,30 öre/kWh ett underskott i fonden 
på 142 miljoner kronor efter att finansieringen av framtida åtaganden är avslutad. 

6.3 Jämförelse av avgiftsnivå mot föregående avgiftsförslag 
Den beräknade avgiften för att uppnå balans i systemet har ökat jämfört med föregående 
års avgiftsberäkning. Ökningen kan förklaras av tre faktorer: 
 

• Den totala prognostiserade elproduktionen för den återstående inbetalnings-
perioden samt innevarande år har minskat. Vid föregående avgiftsberäkning be-
dömdes totalt 299 TWh (2014–2017) utgöra grunden för den löpande elproduk-
tionen, jämfört med årets 195 TWh (2015–2017). Minskningen beror dels på att 
inbetalningstiden för avgiften har minskat med ett år, dels på att SSM väljer att 
göra en egen bedömning av elproduktion för innevarande år baserad på faktiskt 
utfall under första halvåret. 

• Utfallet för inbetalningarna till Studsviksfonden under 2014 blev 37,2 miljoner 
kronor lägre än det SSM prognostiserade i förra årets avgiftsberäkning. Orsaken 
till de minskade inbetalningarna är att kärnkraftsindustrins elproduktion under 
2014 blev totalt 62,2 TWh vilket är 12,4 TWh lägre än elprognoserna som 
industrin redovisade till SSM i samband med granskningen av KB14. 

• I årets avgiftsberäkning är den reala räntekurvan i snitt 0,74 procentenheter lägre 
för alla löptider än den reala räntekurva som användes vid föregående avgifts-
förslag, se diagram 2. Detta beror på fallande marknadsräntor på obligationer och 
statspapper. 

• De totala odiskonterade kostnaderna som underlag för avgiftsberäkningen har 
ökat med ca 150 miljoner kronor. 
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Diagram 2. Jämförelse av diskonteringsräntekurvor 

 

6.4 Beräknad avgiftsnivå för 2016 och 2017 
Beräknad avgiftsnivå för 2016–2017 är 0,40 öre/kWh.  
 
SSM:s bedömning är att nuvarande avgiftsnivå på 0,30 öre/kWh behöver ändras till 0,40 
öre/kWh för 2016–2017. En oförändrad avgift på 0,30 öre/kWh ger ett underskott på cirka 
142 miljoner kronor. Detta underskott kan leda till att fonderade medel inte kommer att 
räcka för att finansiera framtida kostnader för rivning och avveckling av anläggningar som 
omfattas av Studsvikslagen. Alternativet till en förhöjd avgift för 2016-2017 är att 
förlänga inbetalningstiden genom en förlängning av Studsvikslagen och 
Studsviksförordningen. 
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Matematisk notation 
 
𝑎 Avgift 
𝐴𝑡 Avgiftsinbetalningar under år 𝑡 
𝐴𝑇0 Nuvärdet av avgiftstillgång vid 2015-01-01 
𝑐𝑡 Kassaflöde för den grundkostnaden i prisnivå januari 2013 
𝐶𝑡 Kassaflöde för den grundkostnaden i prisnivå januari 2015 
𝐷 Sista inbetalningsåret för en reaktor enligt Studsvikslagen 
𝑓𝑡0 Fondtillgång marknadsvärderad vid 2013-12-31 
𝐹𝑇0 Fondtillgång marknadsvärderad vid 2015-01-01 
𝐻𝑡 Antal kalendertimmar på ett år 
𝐼𝑡 Inbetalningar till kärnavfallsfonden under år 𝑡 
K𝐶 Nuvärdet av justering av grundkostnaden  
𝐿𝑡 Tillgänglighetsfaktor under år 𝑡 
𝑀𝑒𝑡 Maximal nettoeffekt (elektrisk effekt) för en reaktor under år 𝑡 
𝜋𝑡 Inflationskurva vid år 𝑡 
𝑝 Omräkningsfaktor för inflation 
𝑟𝑡 Real diskonteringsränta vid år 𝑡 
𝑟𝑡𝑛 Nominell diskonteringsränta vid år 𝑡 
𝑆0 Nuvärdet av en tillståndshavares skuld vid 2015-01-01 
𝑇 Året då kassflöden för den återstående grundkostnaden upphör 
𝑥𝑡 Nominell avkastning under år 𝑡 
𝑈𝑡 Utbetalningar ur kärnavfallsfonden under år 𝑡 
𝜑 Underskott 
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Förkortningar 
 
ACL      Aktiva centrallaboratoriet 
ACF      Fläktanläggningen 
AM      Bergrummet för mellanlagring av avfall 
AS      Avfallsskjulen 
AT      Lagret för historiskt avfall (aktiva tråget) 
AU      Hallen för aktiva avfallet 
DK      Dekontamineringsanläggningen 
EEF:er      Externa ekonomiska faktorer 
FA      Mellanförvaret för använt bränsle 
FKA      Forsmarks Kraftgrupp AB 
HA      Hanteringsanläggning för lågaktivt avfall/förbränningsanläggning 
HM      Anläggning för omhändertagande av flytande och fast avfall 
HCL      Hotcell-laboratoriet 
IC      Isotopcentralen 
ID      Indunstaren 
KAF       Kärnavfallsfonden 
KB13      Kostnadsberäkning för 2013 
KB14      Kostnadsberäkning för 2014 
KB15      Kostnadsberäkning för 2015 
m3      Kubikmeter 
kWh       Kilowattimme 
NFL      Neutronforskningslaboratoriet 
OKG     OKG Aktiebolag 
RAB     Ringhals AB 
RIC     Ranstad Industricentrum AB 
SFL      Slutförvar för långlivat avfall 
SFR      Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall 
SKB      Svensk Kärnbränslehantering AB  
SNAB     Studsvik Nuclear AB 
SSM      Strålsäkerhetsmyndigheten  
Svafo     AB SVAFO 
TWh     Terawattimme 
TS     Tank- och siloanläggningen 
UA     Upplagsplatsen för fast aktivt avfall 
UF     F.d. uranförrådet 
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