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Sammanfattning 

Uppdraget 
Regeringen har uppdragit åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att, utifrån de nya förutsättningarna 

för kärnkraften, utreda behovet av att ändra den antagna driftstid som ligger till grund för beräk-

ningen av kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare.  

Förändrade förutsättningar 
De förändrade förutsättningarna för kärnkraften som SSM bedömer kan vara relevanta att ta hänsyn 

till vid överväganden om driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp är: 

− Ägarna till Ringhals AB (RAB) och OKG AB (OKG) har beslutat att stänga fyra reaktorer 

tidigare än planerat.  

− I energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemo-

kraterna framgår att skatten på termisk effekt avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med 

start 2017. Det framgår också att det inte finns något stoppdatum för kärnkraften. 

− Priserna på den nordiska elmarknaden är i dag historiskt låga med såväl spotpriser som 

priser på teminskontrakt på omkring 22 euro per MWh. 

− Samtliga kärnkraftsreaktorer har högre genomsnittliga produktionskostnader än marknads-

priserna på el. 

− Tillståndshavarna och deras ägare har i olika sammanhang pekat på de planeringsförutsätt-

ningar för 60 års drift som gäller för rektorerna Forsmark 1–3, Oskarshamn 3 samt Ring-

hals 3 och 4.  

− Så väl korta som långa marknadsräntor har fallit kraftigt.  

SSM drar följande slutsatser för finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter med anled-

ning av de förändrade förutsättningarna: 

− Tillståndshavarna har planer på långtidsdrift men samtidigt finns det lönsamhetsproblem 

för kärnkraften. 

− Med dagens regelverk kring driftstid ger den minskade produktionen, till följd av tidigare-

lagda stängningar, och fallande räntor behov av ökade kärnavfallsavgifter. 

− De framtida avkastningsmöjligheterna för kärnavfallsfonden är begränsade med nuvarande 

placeringsmandat.  

Överväganden  
Den grundläggande förutsättningen för finansieringssystemet är att det är innehavarna av de kärn-

tekniska tillstånden som har skyldighet att finansiera omhändertagandet av kärntekniska restpro-

dukter. En annan viktig princip är att kärnavfallsavgifterna beräknas utifrån väntevärden, det vill 

säga så bra uppskattningar som möjligt, för de ingående variablerna. Genom säkerheterna för 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp skapas en ytterligare säkerhet för staten om avgifts-

inbetalningarna skulle upphöra. 

Det är således SSM:s bedömning att den förväntade driftstiden är den naturliga utgångspunkten vid 

antaganden om driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter. 

Nuvarande bestämmelser i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) om driftstid, där varje 

reaktor, som inte permanent har ställts av, anses ha en total driftstid om 40 år och en återstående 

driftstid om minst sex år, uppfattas av SSM som snart överspelade eftersom rektorerna närmar sig 

40 års driftstid.  
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Bedömningar kring den förväntade driftstiden kan ta sin utgångspunkt i två frågor. Är det tekniskt 

och säkerhetsmässigt möjligt att driva en reaktor? Är det ekonomiskt lönsamt att driva en reaktor? 

Vad gäller den första frågan så har SSM gjort bedömningen att säkerheten vid de svenska kärn-

kraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare säker-

hetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna. 

Den andra frågan, om det är det ekonomiskt lönsamt att driva en reaktor, är svår att bedöma för en 

utomstående part. Det kan på goda grunder antas att även de anläggningar som planeras för fortsatt 

drift kommer att ha ett besvärligt lönsamhetsläge de kommande åren. Därmed finns det en genuin 

osäkerhet om hur länge som det är ekonomiskt lönsamt att driva de enskilda kärnkraftsreaktorerna 

vidare.  

Sammantaget finns det alltså inget enkelt eller självklart sätt att bedöma vad som är den förväntade 

driftstiden för en kärnkraftsreaktor. SSM anser att det antagande om driftstid som ligger till grund 

för bestämmelserna om i finansieringsförordningen bör baseras på en avvägning mellan industrins 

planeringsförutsättningar och de stora osäkerheter som finns kring tillståndshavarnas planer. Ett 

antagande om 50 års driftstid vid avgiftsberäkning för rektorinnehavarna i 

finansieringsförordningen ter sig, mot den bakgrunden, som rimligt. 

Förslag 
Varje reaktor, som inte permanent har ställts av, ska vid beräkning av kärnavfallsavgift antas ha en 

total driftstid om 50 år, och en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta 

att driften kan komma att upphöra dessförinnan. 

SSM:s ställningstagande i denna del förutsätter att de förändringar i lagen (2006:647) om finans-

iella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) 

och finansieringsförordningen som SSM, Riksgäldskontoret (Riksgälden) och Kärnavfallsfonden 

föreslog till regeringen i juni 2013 genomförs.  

Konsekvenser för statens sistahandsrisk 
Kärnkraftsindustrin i Sverige kännetecknas i dag av två huvudtendenser som har olika effekt på 

statens risk i finansieringssystemet. Å ena sidan planerar tillståndshavarna och dess ägare för 60 års 

drift på de kvarvarande anläggningarna. Å andra sidan reser de låga elpriserna, både på spotmark-

naden och på terminsmarknaden, frågetecken kring kärnkraftens framtida lönsamhet. Det kan alltså 

hända, oavsett vilka planer för drift som en tillståndshavare har eller vilken driftstid som används 

för att beräkna kärnavfallsavgift, att en eller flera reaktor stängs tidigare än planerat. 

De förändrade förutsättningarna för kärnkraftsindustrin gör, enligt SSM:s bedömning, att de för-

ändringar i finansieringslagen och finansieringsförordningen som SSM i samråd med Riksgälden 

och Kärnavfallsfonden föreslog i juni 2013 är än mer angelägna att genomföra. 

Konsekvenser för kärnavfallsavgifterna 
Om kärnavfallsavgifterna beräknas med ett antagande om 50 års drift tyder resultaten av SSM:s 

indikativa beräkningar på att dagens avgiftsnivå är tillräcklig för att tillståndshavarnas tillgångar 

ska bli lika stora som deras skulder. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Regeringen har uppdragit [1] åt SSM att, utifrån de nya förutsättningarna för kärnkraften, utreda 

behovet av att ändra den antagna driftstid som ligger till grund för beräkningen av kärnavfalls-

avgifter för reaktorinnehavare. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Riksgälden. 

Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 

ska täckas av dem som har genererat avfallet – staten ska varken betala för avveckling eller slut-

förvar. 

1.2 Rapportens disposition 

Rapporten är disponerad enligt följande: I avsnitt 3 redogörs översiktligt för några av de förändrade 

förutsättningarna för kärnkraften som SSM bedömer kan vara relevanta att ta hänsyn till vid över-

väganden om driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp. I detta avsnitt görs även en bedömning av hur dessa förändringar har påverkat ställ-

ningen i systemet för finansiering av omhändertagandet av kärntekniska restprodukter (finans-

ieringssystemet). Avsnitt 4 innehåller en beskrivning av SSM:s överväganden och förslag kring 

antaganden om driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp. Avsnitt 5 beskriver konsekvenserna för statens sistahandsrisk i finansieringssystemet 

av SSM:s förslag. Här beskrivs den nuvarande ordningen för beräkning av kärnavfallsavgifter, 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp samt de förändringar som SSM i samråd med Riks-

gälden och Kärnavfallsfonden har föreslagit [2]. I detta avsnitt diskuteras också översiktligt de 

mekanismer för riskhantering som finansieringssystemet innehåller. Avsnitt 6 innehåller tentativa 

uppskattningar av, utifrån vad som är känt i dag, kärnavfallsavgifter vid olika driftstider. 

2 Ärendet och dess beredning 

Av uppdraget [1] framgår att: ”Strålsäkerhetsmyndigheten ska genom nära dialog med Riksgälds-

kontoret verka för att de förslag som lämnas är sådana att även Riksgäldskontoret kan ställa sig 

bakom dem. Om Strålsäkerhetsmyndigheten i någon del anser att det inte är möjligt att tillgodose 

Riksgäldskontorets synpunkter ska skälen för detta redovisas särskilt. Även Riksgäldskontoret ska i 

så fall redovisa sina avvikande synpunkter och skälen för dessa särskilt.”  

Dialogen med Riksgälden har skett enligt följande: Ett utkast till rapport har diskuterats med före-

trädare för Riksgälden. Efter detta har Riksgälden lämnat synpunkter på utkastet. SSM har därefter 

arbetat in synpunkterna i ett slutligt utkast, på vilket Riksgälden lämnat en skrivelse [3].  

3 Förändrade förutsättningar 

I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de förändrade förutsättningarna för kärnkraften i Sverige 

som SSM bedömer vara relevanta för detta uppdrag.  
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3.1 Beslut om stängning av fyra reaktorer  

Reaktorerna Ringhals 1 (R1), Ringhals 2 (R2), Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2) 

kommer att stängas tidigare än planerat. Stängningsbesluten vilar, enligt tillståndshavarna, på 

kommersiella grunder.  

Vid en extra bolagstämma i OKG den 14 oktober 2015 fattades beslutet att O2 ska tas ur drift 

tidigare än planerat samt att även O1 ska tas ur drift före den planerade livslängden. Beslutet inne-

bär att O2, som har haft ett produktionsstopp sedan juni 2013, inte kommer att återstartas. Den 

16 februari 2016 beslutade OKG:s styrelse att O1 ska tas ur drift vid halvårsskiftet 2017. 

Tabell 1. Förändrad driftstid och produktion hos OKG. 

  

Driftstopp enligt Plan 2013* 

(referensscenario) 

Driftstopp enligt OKG:s 

ändrade planer 

O1 2022-02-05 2017-07-31 

O2 2034-12-14 2013-06-05 

*) Plan 2013 är den kostnadsberäkning enligt finansieringsförordningen som tillståndshavarna 

upprättar med stöd av Svensk kärnbränslehantering (SKB). 

RAB:s huvudägare Vattenfall AB fattade i slutet av april 2015 ett inriktningsbeslut om en förtida 

stängning av R1 och R2 i tidsintervallet 2018–2020. Ett formellt beslut om stängning har senare 

tagits av RAB:s styrelse. Under sommaren 2015 togs på grund av marknadssituationen beslut om 

att begränsa investeringarna för de båda anläggningarna från 2017 och framåt. Till följd av 

investeringsbegränsningarna fattade RAB beslut om att drift är möjlig som längst till 2020. Ett 

analysarbete påbörjades därefter för att planlägga hur de två anläggningarna ska tas ur drift. Vid en 

bolagsstämma den 15 oktober 2015 godkändes den planering som gjorts, vilket innebär drift för 

Ringhals 2 till den årliga revisionen 2019 och för Ringhals 1 till motsvarande 2020. 

Tabell 2. Förändrad driftstid och produktion hos RAB. 

  

Driftstopp enligt Plan 2013 

(referensscenario) 

Driftstopp enligt RAB:s 

ändrade planer** 

R1 2025-12-31 2020-06-14 

R2* 2025-04-30 2019-07-13 

*) R2 är under revision med planerad återstart den 1 december 2016. 

**) Enligt redovisning till SSM 2015-10-30. 

3.2 Energiöverenskommelsen  

Den 10 juni 2016 enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en 

överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Av överenskommelsen framgår bland 

annat att, vilket kan vara relevant för detta uppdrag, det finns ett mål om 100 procent förnybar 

elproduktion 2040. Vidare sägs att: ”Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft 

och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.” 
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Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har också enats om att skatten på 

termisk effekt avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017.
1
 

3.3 Låga marknadspriser på el 

Priserna på den nordiska elmarknaden är i dag historiskt låga. En viktig förklaring till besluten om 

tidigare avveckling av de nu aktuella kärnkraftsreaktorerna är de låga marknadspriserna på el. I 

diagram 1 och 2 framgår utvecklingen av spotpriser och terminskontrakt på el.  

I en underlagsrapport [4] till Energikommissionen
2
 pekar konsultföretaget Sweco på att efterfrågan 

på el har fallit. Industrins elanvändning noterade under 2015 de lägsta nivåerna sedan 1980-talet, 

vilket har bidragit till prisfallet. De fallande priserna på terminsmarknaden reflekterar en marknads-

tro och drivs i stor utsträckning av förändringar på marknaderna för utsläppsrätter och bränslen. 

Även förändrade förväntningar om elanvändningen framöver och utbyggnad av ny kraftproduktion 

är faktorer som på lång sikt påverkar kraftbalansen och därmed har betydelse för prissättningen. 

Sweco bedömer att den viktigaste förklaringen till prisfallet på terminsmarknaden under perioden 

2010–2016 är att priserna på kol och utsläppsrätter har fallit under perioden. Terminsmarknaden är 

den viktigaste orienteringen för vilka elpriser producenter kan säkra på några års sikt. Termins-

kontrakt för 2020 och 2025 handlades i slutet av september 2016 omkring 22 euro per MWh. 

 

Diagram 1. Spotpriser på den nordiska elmarknaden. Dagsnoteringar, årligt glidande 

medelvärde. Euro/MWh. 

 

 

                                                      

1
 Skatten tas ut enligt lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.  

2
 Direktiv 2015:25. 
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Diagram 2. Terminspriser för 2018,2020 och 2025 på den nordiska elmarknaden. 

Dagsnoteringar. Euro/MWh. 

 

Sweco redovisar också två olika scenarier för den framtida utvecklingen av elpriserna, men pekar 

samtidigt på att den framtida utvecklingen av elmarknaden är komplex och det är många faktorer 

som påverkar prissättningen av el. Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktions-

kapacitet och marknadsintegrationen med kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de 

svenska elpriserna på lång sikt. Sweco har analyserat två elprisscenarier, som skiljer sig framförallt 

i bränsle- och CO2-priser efter 2020.  

Diagram 3: Elprisutveckling i Sverige för olika scenarier, 2016-2045, 2015 års prisnivå, 

öre/kWh.  

 

Källa:Sweco[4] 

Scenariet som omnäms ”IEA fuel price scenario” bygger på IEA:s (International Energy Agency) 

antagaganden. Det andra är ett scenario som extrapolerar en bränslepristrend från termins-
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marknaden. Det sistnämnda, trendscenariot, genererar betydligt lägre elpriser än det förstnämnda 

med antaganden från IEA.
3
 SSM besitter ingen specifik kompetens på detta område men det före-

faller som om bägge scenarierna är behäftade med stor osäkerhet.  

3.4 Produktionskostnader  

I den tidigare nämnda studien av Sweco [4] bedöms också att samtliga kärnkraftsreaktorer som är i 

drift i dag (även de som planeras för 60 års drift) har högre genomsnittliga produktionskostnader än 

marknadspriserna på el.  

Företrädare för kärnkraftsindustrin har i olika sammanhang
4
 pekat på samma ekonomiska problem-

bild. Sedan hösten 2015 har kärnkraftsbranschen vid flera tillfällen offentligt argumenterat för ett 

avskaffande av skatten på kärnkraftsreaktorernas termiska effekt.  

I tabellen nedan redovisas Swecos bedömningar av produktionskostnaderna för de anläggningar 

som tillståndshavarna och deras ägare planerar att driva vidare. 

Tabell 3: Produktionskostnader. Swecos bedömning för 2020. Öre/kWh. 

  

Total 

produktionskostnad 

 

Varav effektskatt 

Varav 

kärnavfallsavgift 

enligt Swecos 

beräkningar  

Produktionskostnad 

exkl. effektskatt 

F1 40,8 7,4 5,4 33,4 

F2 37,2 7,2 5,4 30,0 

F3 35,1 7,1 5,4 28,0 

O3 37,2 5,0 7,0 32,2 

R3 37,0 7,5 5,8 29,5 

R4 36,5 7,5 5,8 29,0 

Källa: Sweco 

 

Som framgår av tabellen ligger de beräknade produktionskostnaderna för 2020 i spannet 35–40 öre 

per kWh. Exkluderas effektskatten, som ska fasas ut under 2017 och 2018, blir motsvarande inter-

vall 28–33 öre per kWh. Detta kan jämföras med terminspriset på el på den nordiska elmarknaden 

för 2020, som i slutet av september uppgick till ca 22 euro per MWh. Med aktuell växelkurs 

kronor/euro motsvarar detta ett pris på ca 21 öre per kWh, dvs. avsevärt under den genomsnittliga 

produktionskostnaden även då effektskatten exkluderats.  

 

                                                      

3
 Se [4] s.78 ff. för en mer detaljerad beskrivning.  

4
 T.ex. på DN Debatt den 9 april 2016. 
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3.5 Kärnkraftsindustrins driftsplaner för de reaktorer som inte stängs 

Tillståndshavarna och deras ägare har i olika sammanhang pekat på de planeringsförutsättningar för 

60 års drift som gäller för rektorerna F1–F3, O3, R3 och R4. Bland annat i det Fud-program [5] för 

2016 där tillståndshavarna för de svenska kärnkraftreaktorerna och SKB presenterar sina planer för 

forskning, utveckling och demonstration under perioden 2017–2022 sägs att:  

”I dagsläget befinner sig reaktorerna Barsebäck 1 och Barsebäck 2 i servicedrift och Oskarshamn 2 

planeras ej att återstartas efter en tids avställning. Ytterligare tre reaktorer kommer att slutligt 

ställas av inom de närmaste åren: Oskarshamn 1 i samband med revisionen sommaren 2017 och 

Ringhals 1 och Ringhals 2 i samband med revisionerna 2020 respektive 2019. Ågesta kärnkraftverk 

befinner sig sedan 1974 i servicedrift och inriktningen är att kunna inleda nedmonteringen och riv-

ningen senast 2020. Övriga sex reaktorer planeras att slutligt ställs av efter 60 års drift, vilket inne-

bär att mellan 2040 och 2045 blir det aktuellt med slutlig avställning av tre reaktorer i Forsmark, 

två i Ringhals och en reaktor i Oskarshamn.” 

I Sveriges sjunde nationalrapport i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen [6] framgår 

också att: "The new mission for the utility [OKG] is safe and effective decommissioning of these 

two units. OKGs largest reactor, unit 3, is planned to be in operation with a planned lifespan until 

2045.” Det framgår vidare att : “For Forsmark units 1, 2, 3 and Ringhals units 3 and 4 the safety 

development programmes continue as planned with expected lifetime up to 60 years.” 

3.6 Låga marknadsräntor  

Så väl korta som långa marknadsräntor har fallit kraftigt sedan januari 2014, vilket var det mark-

nadsläge som låg till grund för SSM:s förra förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp. Sedan mitten av 2015 är avkastningen på tvååriga och femåriga statsobliga-

tioner negativ. Avkastningen på en tioårig statsobligation föll påtagligt i början av sommaren 2016 

och noteras i slutet av september till ca 0,2 procent.  

Bakom räntenedgången ligger främst en expansiv penningpolitik, där många centralbanker, inklu-

sive den svenska, har beslutat om låga eller rentav negativa styrräntor. Den expansiva penning-

politiken förstärks av att många centralbanker köper statsobligationer i syfte att hålla nere de långa 

räntorna.  
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Diagram 4. Räntor på statsobligationer med olika löptid, januari 2014– september 2016 i 

procent.  

Dagens ränteläge måste betraktas som extremt och de flesta bedömare räknar med en normalisering 

på några års sikt. Exempelvis räknar Konjunkturinstitutet [7] med att styrräntan vid slutet av 2020 

uppgår till 2,50 procent och att avkastningen på en tioårig statsobligation uppgår till 2,9 procent. 

Det kan dock i sammanhanget noteras att många tidigare prognoser om ränteuppgångar inte har 

realiserats, vilket belyser den osäkerhet som finns kring hur utdraget det låga ränteläget blir.  

3.7 SSM:s slutsatser för finansieringssystemet med anledning av de 
förändrade förutsättningarna 

3.7.1 Planer på långtidsdrift men samtidigt lönsamhetsproblem för kärnkraften 

Som framgått ovan kan det ekonomiska läget för kärnkraften betraktas som minst sagt besvärligt. 

De genomsnittliga produktionskostnaderna är högre än såväl spot- som terminspriser på den 

nordiska elmarknaden. En förväntad uppgång i marknadspriserna för el kan, om den realiseras, 

förbättra lönsamheten.  

SSM gör bl.a. mot denna bakgrund bedömningen att det kan hända, oavsett vilken planeringen är, 

att en reaktor stängs tidigare än planerat. 

3.7.2 Minskad produktion och fallande räntor ger behov av ökade 
kärnavfallsavgifter 

SSM informerade regeringen i en skrivelse den 28 maj 2015 [8] om att SSM har initierat en process 

där myndigheten, i dialog med berörda tillståndshavare och ägare, kommer att analysera betydelsen 

av förtida avställning av vissa kärnkraftsreaktorer. 

SSM återkom till regeringen den 1 december 2015 [9] med anledning av RAB:s och OKG:s fattade 

beslut om ändrad driftstid för reaktorerna Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2, med en 
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analys av vad dessa förändrade förutsättningar innebär i förhållande till regeringens beslut om 

avgifter enligt finansieringslagen.  

SSM redovisade här vad besluten om förtida avställning innebar i förhållande till de av regeringen 

beslutade avgiftsnivåerna för återstående del av avgiftsperioden, dvs. 2016 och 2017, se tabellen. 

 

Tabell 4. Beräknade kärnavfallsavgifter för 2016 och 2017enligt informationen till regeringen. 

Tillståndshavare  Beslutad kärnavfalls-

avgift för 2015–2017 

öre/kWh 

Beräknad kärnavfalls-

avgift för 2016–2017  

öre/kWh 

OKG AB 4,1 6,7 

 

Ringhals AB 

 

4,2 5,5 

 

 

SSM:s beräkningar utifrån de förändrade förutsättningarna visade på en inte oväsentlig ökning av 

de avgiftsnivåer som behövs för att finansiera den framtida avvecklingen av reaktorerna och 

omhändertagande av det använda kärnbränslet. SSM:s bedömning var dock att 

kärnavfallsavgifterna behövde uppgå till denna storleksordning för att balansen i finans-

ieringssystemet skulle återställas under 2016 och 2017  

Sedan denna bedömning har marknadsräntorna fallit ytterligare. Finansieringssystemets ställning 

den sista augusti framgår av tabell 5. Tidsramen för detta uppdrag har inte gjort det möjligt att 

redovisa finansieringssystemets ställning per den sista september. Det har dock inte skett några 

större rörelser i marknadsräntorna, varför den bild som ges här får ses som tämligen aktuell. Den 

diskonteringsräntekurva och inflationskurva som används i dessa beräkningar baseras således på 

det marknadsläge som gällde den 31 augusti 2016, men är i övrigt uppbyggda på precis samma sätt 

som i SSM:s senaste avgiftsförslag. Fallet i marknadsräntorna har bidragit till att obalanserna i 

finansieringssystemet har ökat eftersom skulden har en avsevärt längre duration än tillgångarna.  
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Tabell 5: Finansieringssystemets ställning den 31 augusti 2016 

    Forsmark Oskarshamn Ringhals  Barsebäck Summa 

Tillgångar 

     

 

Fondtillgång 18 542 13 097 20 184 10 606 62 429 

 

Avgiftstillgång, med 

beslutade avgifter 6 806 4 116 6 633 3 110 20 665 

 

Totala tillgångar 25 348 17 213 26 817 13 716 83 094 

Skulder 

     

 

Grundkostnader 21 764 16 691 23 961 11 123 73 539 

 

Osäkerhetspåslag 4 794 3 906 5 351 2 332 16 383 

 

Merkostnader 1 650 1 204 1 727 751 5 332 

 

Totala skulder 28 208 21 801 31 039 14 206 95 254 

       Skillnad mellan tillgångar och 

skulder -2 860 -4 588 -4 222 -490 -12 160 

       Kärnavfallsavgifter         Medel 

 

Beslutade nivåer 3,9 4,1 4,2 1 042 4,1 

 

Nivå för balans 5,5 8,7 6,9 1 206 7,0 

 

Skillnad 1,6 4,6 2,7 164 2,9 

Källa: SSM:s månadsrapport för augusti 2016 [10]. 

3.7.3 De framtida avkastningsmöjligheterna för kärnavfallsfonden är begränsade 
med nuvarande placeringsmandat 

Kärnavfallsfonden har i en skrivelse [11] till regeringen pekat på att fonden sedan starten 1996 har 

uppnått en god avkastning på det förvaltade kapitalet. Den främsta anledningen till detta är att 

obligationsräntorna trendmässigt har fallit, samtidigt som fonden placerat i obligationer med lång 

återstående löptid. De sjunkande räntorna gör att värdet på obligationsportföljen har stigit, vilket 

har medfört en ökad avkastning till följd av att obligationsinnehavet har omvärderats.  Detta 

illustreras i diagram 5, nedan. 
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Diagram 5. Sambandet mellan avkastningen i kärnavfallsfonden (index 1996 =100) och 

marknadsräntor (procent). 1996–2015.  

 
Anmärkning: Observera att axeln för räntenoteringarna har omvänd ordning på talen. Räntorna 

har således fallit.  

Källa: Kärnavfallsfonden och Macrobond 

Kärnavfallsfonden pekar också på att marknadsräntorna nu har nått sådana nivåer att det inte är 

rimligt att räkna med fortsatta räntefall. Om obligationsräntorna stiger leder detta i stället till om-

värderingsförluster på obligationsinnehavet och därmed en press nedåt på fondens avkastning. Sett 

till hela finansieringssystemet, där skulden har en avsevärt längre duration än tillgångarna, leder 

dock en uppgång i marknadsräntorna till att värdet på skulden kommer att minska mer än värdet på 

tillgångarna.  

I sammanhanget kan det noteras att den långsiktiga antagna terminsräntan från 2036 och framåt 

(UFR – ultimate forward rate) som ligger till grund för uppbyggnaden av diskonteringsräntekurvan 

är 4,2 procent. Detta är betydligt högre än avkastningen på långa europeiska statsobligationer med 

låg risk. Det finns alltså frågetecken kring om den långsiktiga förväntade avkastningen som SSM:s 

diskonteringsräntekurva bygger på faktiskt kan realiseras.  
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4 Överväganden och förslag  

SSM:s förslag: 

Varje reaktor, som inte permanent har ställts av, ska vid beräkning av kärnavfallsavgift antas ha en 

total driftstid om 50 år och en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta 

att driften kan komma att upphöra dessförinnan. Detta överensstämmer med de förslag som har 

lämnats tidigare.  

SSM:s ställningstagande i denna del förutsätter att de förändringar i finansieringslagen och finans-

ieringsförordningen som SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden föreslog till regeringen i juni 

2013 genomförs. Förslaget är ett beräkningsmässigt antagande och det betyder således inte att SSM 

här tar ställning, utöver vad som tidigare har sagts, till de säkerhetsmässiga förutsättningarna för 

långtidsdrift. 

4.1 Överväganden 

I detta avsnitt redogörs för de överväganden kring antagande om driftstid vid beräkning av kärn-

avfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som ligger bakom SSM:s förslag. 

Avsnittet inleds med en kortfattad genomgång av principerna för avgiftsberäkning. Avsnittet inne-

håller också en kortfattad genomgång av tidigare överväganden kring driftstid, dels i förarbetena 

till dagens lagstiftning, dels i de förslag som lämnades till regeringen i juni 2013. Därefter diskut-

eras hur driftstiden bör hanteras vid avgiftsberäkning med utgångspunkt från de principer som 

gäller för finansieringssystemet.  

4.1.1 Innehavarna av de kärntekniska tillstånden har skyldighet att finansiera 
omhändertagandet av kärntekniska restprodukter 

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

13 § samma lag skyldig att svara för sådana kostnader som avses i 10–12 §§, dvs. för bl.a. en säker 

hantering och slutförvaring av verksamhetens restprodukter samt en säker avveckling och rivning 

av anläggningarna när verksamheten inte längre ska bedrivas. Skyldigheterna kvarstår enligt 14 § 

kärntekniklagen till dess att åtgärderna har fullgjorts, även om tillståndet upphör. För att säkerställa 

finansieringen av tillståndshavarnas kostnader finns finansieringslagen. Den närmare tillämpningen 

av finansieringslagen regleras i finansieringsförordningen.  

Svenska staten har ett övergripande ansvar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Principen om 

statens sistahandsansvar finns reglerad i avfallsdirektivet [12] samt följer av Sveriges åtaganden 

enligt avfallskonventionen [13].  

I förarbetena till finansieringslagen definieras syftet med finansieringssystemet: ”Syftet med 

finansieringssystemet ska vara att så långt det är möjligt minimera risken för att staten tvingas stå 

för sådana kostnader som omfattas av tillståndshavarnas betalningsansvar.” [14, s. 21] 

Även i detta uppdrag [1] slår regeringens fast att: ” Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för 

slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererat avfallet, staten 

ska varken betala för avveckling eller slutförvar.” 
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4.1.2 Beräkningen av kärnavfallsavgift bygger på förväntade värden  

Av bestämmelserna i 2, 3 och 6 §§ finansieringsförordningen framgår att kärnavfallsavgift ska 

beräknas baserat på förväntade kostnader. Kärnavfallsavgiften för en tillståndshavare med en 

anläggning i drift bestäms, starkt förenklat
5
, som det återstående förväntade finansieringsbehovet 

fördelat på framtida förväntad elproduktion. Det återstående finansieringsbehovet, eller avgifts-

tillgången, är skillnaden mellan skulden (nuvärdet av framtida förväntade kostnader) och mark-

nadsvärdet av andelen i kärnavfallsfonden för en tillståndshavare.  

Beräkningen av en tillståndshavares skuld bygger på en så kallad stokastisk osäkerhetsanalys där 

olika tänkbara utfall simuleras. I sammanhanget bör det noteras att väntevärdet utgör medelvärdet 

av dessa simuleringar, och det finns därför en betydande sannolikhet att finansieringsbehovet 

underskattas. Sannolikheten för att finanseringsbehovet underskattas beror på vilken skevhet som 

resultatets fördelning har. Om fördelningen är symmetrisk är sannolikheten 50 procent att det 

faktiska utfallet blir högre än medelvärdet. Ordningen med treåriga avgiftsperioder gör dock att 

balansen kan återställas. Detta diskuteras mer i avsnitt 5.1. 

I de förslag som SSM har lämnat i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden [2] föreslås att 

även en tillståndshavare där alla reaktorer är permanent avställd ska ställa säkerhet för komplett-

eringsbelopp. Här läggs också stor vikt vid att kärnavfallsavgiften för respektive tillståndshavare 

bestäms vid varje omräkningstillfälle så att värdet av tillgångarna blir lika stort som skulderna. 

Avgiften beräknas utifrån väntevärden på alla i balansräkningen ingående komponenter. Förslaget 

innebär att denna princip anges i finansieringslagen. Den närmare tillämpningen bör regleras 

genom bestämmelser i finansieringsförordningen. 

4.1.3 Nuvarande bestämmelser kring driftstid  

De nuvarande bestämmelserna kring driftstid framgår av 4 § finansieringsförordningen: Varje 

reaktor, som inte permanent har ställts av, anses ha en total driftstid om 40 år och en återstående 

driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta att driften kan komma att upphöra 

dessförinnan.   

En tillståndshavare som stänger en eller flera reaktorer, men som fortfarande har minst en reaktor i 

drift, kommer fortfarande att betraktas som en tillståndshavare med reaktorer i drift. Detta innebär 

att de kostnader för omhändertagande av restprodukter som tillståndshavaren har ska fördelas på 

den framtida förväntade elproduktionen som sker hos den eller de reaktorer som fortfarande är i 

drift.  

Om samtliga reaktorer hos en tillståndshavare stängs ska balans mellan tillståndshavarens 

tillgångar och skulder i normallfallet uppnås på tre år. Om det finns särskilda skäl, kan en kortare 

eller längre tidsperiod för att uppnå balans användas. I dessa delar av bestämmelserna föreslås 

ingen förändring jämfört med de förslag som lämnats tidigare eller jämfört med gällande rätt. 

I den offentliga utredning [16] som föregick dagens lagstiftning görs bedömningen: ”De beräk-

ningsförutsättningar som tillämpas i kostnadskalkyler har blivit inaktuella bl.a. därför att det 

energipolitiska beslutet år 1997 innebär att år 2010 inte längre anges som slutår för den svenska 

                                                      

5
 Se exempelvis[15, bilaga 1] för en mer utförlig beskrivning.  
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kärnkraften. En konsekvens av detta beslut har blivit att det referensscenario som kostnadsberäk-

ningarna bygger på inte längre framstår som realistiskt. Utredaren konstaterar att de beräknings-

förutsättningar som tillämpas för närvarande innebär att de sex reaktorer som år 2005 passerat 25-

årsgränsen, antas stängas av vid utgången av år 2005 och att samtliga reaktorer antas ha stängts 

senast år 2010.” 

Vidare sägs att: ”Utredaren föreslår därför att nya förutsättningar skall tillämpas i kostnads-

beräkningarna. Förslagen gäller reaktorernas driftstider och antaganden som hänger samman med 

dem, vilket bl.a. handlar om under vilken tidsperiod en viss beräknad kostnad (ett fonderingsbehov) 

skall förutsättas täckas. Förslaget är att det för varje reaktor görs ett antagande om en total driftstid 

på 40 år men så att den återstående driftstiden inte antas underskrida 6 år. Detta antagande föreslås 

gälla såvida det inte vid ett beräkningstillfälle kan antas att reaktorn skall stängas av ett visst år. 

Kostnaden, eller med andra ord ett fonderingsbehov, föreslås i avgiftsberäkningarna täckas under 

antagen återstående driftstid respektive under en treårig avgiftsperiod efter det att reaktorerna tagits 

ur drift.” 

4.1.4 SSM:s tidigare förslag på driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgift 

I den avrapportering som lämnades till regeringen i juni 2013 föreslogs att de nuvarande bestäm-

melserna om 40 års drift eller minst 6 års ytterligare drift, skulle ändras. I rapporten föreslogs att 

bestämmelsens skulle ändras till 50 års drift eller minst 6 års ytterligare drift. 

En del av bakgrunden till detta ställningstagande var tillståndshavarnas planeringsförutsättningar på 

50–60 års drift för reaktorerna. Tillståndshavarnas planer hade kommunicerats i flera olika sam-

manhang, bl.a. i samband med inlämnandet av underlag till detta utredningsarbete.
6
 

I rapporten gjordes också bedömningen att de svenska reaktorerna normalt är beställda och leverer-

ade för en planerad drift på 40 år. Den tekniska livslängden kan dock bli kortare eller längre, bero-

ende på hur anläggningen drivs och underhålls.  

En slutsats var att det i de allra flesta fallen är tekniskt möjligt att förlänga livstiden för befintliga 

reaktorer. I denna fråga stödde sig rapporten också på den analys av den långsiktiga säkerhets-

utvecklingen som SSM genomfört med anledning av ett regeringsuppdrag. Uppdraget omfattade en 

samlad utvärdering av hur kärnkraftsreaktorerna uppfyller ställda säkerhetsmoderniseringskrav, en 

bedömning av vilka ytterligare krav på säkerhetsförbättringar som behövs för långa driftstider (över 

40 år) och förhållanden som kan vara avgörande för att driva en reaktor under längre driftstider. I 

slutrapporten [17] till regeringen i oktober 2012 gör SSM bedömningen att säkerheten vid de 

svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför 

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

reaktorerna. 

Ytterligare en del i myndighetens ställningstagande var att bestämmelserna i finansierings-

förordningen om 40 års driftstid uppfattades som snart överspelade. Den faktiska driftstiden på 

reaktorerna närmade sig 40 år. Sedan förslagen lämnades har det gått ytterligare tre år och i 

                                                      

6
 Reaktorerna R1, R2 och O1 planerades för 50 års drift. För övriga reaktorer var 60 års drift 

planeringsförutsättningar.  
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september 2016 har det i genomsnitt gått 37 år sedan reaktorerna i Forsmark, Oskarshamn och 

Ringhals togs i drift.  

4.1.5 Vad är den förväntade driftstiden för en kärnkraftsreaktor? 

I enlighet med tidigare lämnade förslag anser SSM att kärnavfallsavgifterna bör beräknas utifrån 

väntevärden på alla i balansräkningen ingående komponenter. Det är således SSM:s bedömning att 

den förväntade driftstiden är den naturliga utgångspunkten vid antaganden om driftstid vid beräk-

ning av kärnavfallsavgifter.  

Vid en bedömning av den förväntade driftstiden är två frågor betydelsefulla:  

1) Är det tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt att driva en reaktor? 

2) Är det ekonomiskt lönsamt att driva en reaktor? 

Vad gäller den första frågan har, som tidigare diskuterats, SSM gjort bedömningen att säkerheten 

vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genom-

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

av reaktorerna.
 
 

SSM har sedan dess, och som en konsekvens av de stresstester som genomförts efter den radio-

logiska olyckan i Japan, i december 2014 beslutat om villkor för oberoende härdkylning.
7
 De 

svenska kärnkraftverken ska senast 2020 ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då 

den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en 

övergångslösning ska vara genomförd senast 2017. Investeringsbeslut för oberoende härdkylning 

har tagits av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKG) för reaktorerna F1–F3. Vad gäller reaktorerna R3, 

R4 och O3 har tillståndshavarna ännu inte tagit motsvarande beslut.  

Den andra frågan, om det är ekonomiskt lönsamt att driva en reaktor, är svår att bedöma för en 

utomstående part. Det kan på goda grunder antas att även de anläggningar som planeras för fortsatt 

drift kommer att ha ett besvärligt lönsamhetsläge de kommande åren. Därmed så finns det en 

genuin osäkerhet om hur länge som det är ekonomiskt lönsamt att driva de enskilda kärnkrafts-

reaktorerna. Det kan exempelvis konstateras att för de reaktorer där beslut har tagits om förtida 

stängning var de sjunkande marknadspriserna på el en starkt bidragande faktor.  Dessa reaktorer 

har också drivits kortare tid än vad som planerats (se tabell 6), vilket belyser osäkerheten i 

industrins planer.  

                                                      

7
 Se exempelvis http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Nya-villkor-

for-oberoende-hardkylning-ska-hoja-reaktorsakerheten/ . 

 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Nya-villkor-for-oberoende-hardkylning-ska-hoja-reaktorsakerheten/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Nya-villkor-for-oberoende-hardkylning-ska-hoja-reaktorsakerheten/
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Tabell 6: Planerad och faktisk driftstid för reaktorerna O1, O2, R1 och R2.   

  

Planerad driftstid 

(år) 

Faktisk driftstid 

med tagna beslut 

(år) 

O1 50 45,5 

O2 60 38,5 

R1 50 44,5 

R2 50 44,2 

 

En extern aktör, som SSM, saknar kännedom om de lönsamhetskalkyler och strategiska över-

väganden som styr kärnkraftsindustrins investerings- och driftsbeslut. SSM konstaterar dock att en 

stor del av kärnkraftens produktionskostnader utgörs av fasta kostnader vilka belastar företagens 

resultaträkning oavsett om det bedrivs produktion eller inte. Om marknadspriset på el är högre än 

de rörliga kostnaderna fördelade per producerad kilowattimme bidrar en fortsatt produktion till att 

täcka de fasta kostnaderna.  

Sammantaget finns det alltså inget enkelt eller självklart sätt att bedöma vad som är den förväntade 

driftstiden för en kärnkraftsreaktor.  

I de förslag som SSM har lämnat tidigare föreslås att kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp beräknas med ett antagande om 50 års drift eller en återstående driftstid om 

minst 6 år. Bakgrunden till detta var, som diskuterats ovan, bland annat att bestämmelserna i 

finansieringsförordningen om 40 års driftstid uppfattades som snart överspelade. Denna bedömning 

är fortfarande aktuell.  

Kärnkraftsindustrins planeringsförutsättningar indikerar en planerad driftstid på 60 år. SSM be-

dömer att det antagande om driftstid som ligger till grund för bestämmelserna i finansierings-

förordningen bör baseras på en avvägning mellan å ena sidan industrins planeringsförutsättningar, å 

andra sidan de stora osäkerheter som finns kring tillståndshavarnas planer. Dessa osäkerheter har 

diskuterats i det föregående. Ett antagande om 50 års driftstid vid avgiftsberäkning för rektorinne-

havarna i finansieringsförordningen ter sig, mot den bakgrunden, som rimligt. 

I sammanhanget kan det noteras att antagandet om driftstid vid beräkning av kärnavfallsavgift kan 

behöva ses över regelbundet för att ge regeringen underlag att värdera om de bestämmelser som 

finns i finansieringsförordningen behöver ändras. SSM följer utvecklingen i kärnkraftsindustrin 

noga och om myndigheten bedömer att antagandet om driftstid behöver ses över kommer 

regeringen att uppmärksammas på detta. 

4.2 Förslag 

4.2.1 50 års driftstid som antagande vi beräkning av kärnavfallsavgift 

I enlighet med tidigare lämnade förslag anser SSM att kärnavfallsavgifterna bör beräknas utifrån 

väntevärden på alla i balansräkningen ingående komponenter.  

Varje reaktor som inte permanent har ställts av, ska vid beräkning av kärnavfallsavgift antas ha en 

total driftstid om 50 år och en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta 
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att driften kan komma att upphöra dessförinnan. Detta utgör ingen förändring jämfört med de 

förslag som har lämnats tidigare.  

SSM:s ställningstagande i denna del förutsätter att de förändringar i finansieringslagen och 

finansieringsförordningen som SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden föreslog till regeringen i 

juni 2013 genomförs.  

Förslaget är ett beräkningsmässigt antagande och det betyder således inte att SSM här tar ställning, 

utöver vad som tidigare sagts, till de säkerhetsmässiga förutsättningarna för långtidsdrift. 

4.2.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 

I kostnadsberäkningen enligt 3 § ska varje reaktor, som inte permanent har ställts 

av, anses ha 

1. en total driftstid om 40 år, och 1. en total driftstid om 50 år, och 

2. en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta att 

driften kan komma att upphöra dessförinnan. 
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5 Konsekvenser för statens sistahandsrisk  

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning: 

Kärnkraftsindustrin i Sverige kännetecknas i dag av två huvudtendenser som har olika effekt på 

statens risk i finansieringssystemet. Å ena sidan planerar tillståndshavarna och dess ägare för 60 års 

drift av de kvarvarande anläggningarna. Å andra sidan reser de låga elpriserna, både på spotmark-

naden och på terminsmarknaden, frågetecken kring kärnkraftens framtida lönsamhet. Det kan alltså 

hända, oavsett vilka planer för drift som en tillståndshavare har, eller vilken driftstid som används 

för att beräkna kärnavfallsavgift, att en eller flera reaktor stängs tidigare än planerat. 

Finansieringssystemet bygger på att kärnavfallsavgifterna beräknas utifrån väntevärden, det vill 

säga så bra uppskattningar som möjligt, för de ingående variablerna. Genom säkerheterna för 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp skapas en ytterligare säkerhet för staten om avgifts-

inbetalningarna skulle upphöra.   

De förändrade förutsättningarna för kärnkraftsindustrin gör att de förändringar i finansieringslagen 

och finansieringsförordningen som SSM i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden föreslog 

i juni 2013 är än mer angelägna att genomföra. 

5.1 Riskhanteringen i finansieringssystemet – avgifter och säkerheter utgör 
komplement 

Det finns idag fyra företag som är reaktorinnehavare och därmed tillståndshavare, nämligen FKG, 

OKG, RAB och Barsebäck Kraft AB (BKAB). Dessa bolag innehar de kärntekniska tillstånden och 

det är således på dessa enskilda bolag som ansvaret ligger för en säker hantering av kärnavfallet 

liksom för finansiering av kostnaderna som hanteringen ger upphov till.  

De fyra tillståndshavarna är renodlade reaktorföretag. Företagens intäkter består av försäljning av 

el till självkostnadspris till respektive koncerns marknadsbolag. Företagen redovisar för det mesta 

mycket låga resultat. För exempelvis FKG uppgick 2014 års resultat till 7 miljoner kronor. Detta 

kan jämföras med en kraftförsäljning på 6,2 miljarder kronor.  

Tillståndshavarna är ägda eller delägda av andra företag i olika led. Fortum Generation AB, som 

äger delar i OKG och FKG, har Fortum Oy med säte i Helsingfors som högsta koncernmoderbolag.  

I en skrivelse den 27 februari 2015 [8] uppmärksammade SSM regeringen på att E.On Sverige 

AB:s ägande i BKAB, FKG, RAB och OKG planerades att överföras till ett dotterbolag i den då 

nybildade Uniperkoncernen. Detta är nu genomfört och Sydkraft AB är ny ägare till delar av FKG, 

RAB och OKG samt hela BKAB.  Sydkraft AB är majoritetsägare till OKG. Sydkraft AB:s högsta 

koncernmoderbolag är Uniper SE med säte i Düsseldorf.  

Reaktorföretagens tillgångar utgörs i huvudsak av produktionsanläggningarna, dvs. reaktorerna. 

Mot denna bakgrund förefaller det rimligt att tillgångarna i respektive reaktorföretag kommer att 

vara små när elproduktionen, och därmed den absolut största delen av företagets intäkter, upphör. 

Avgiftsskyldigheten kvarstår dock även om elproduktionen upphör. Det finns därmed betydande 

osäkerheter kring den långsiktiga betalningsförmågan, både för ännu inte betalda kärnavfalls-

avgifter och kostnader som kan uppstå till följd av oplanerade händelser.  

Varken finansieringslagen eller kärntekniklagen innehåller bestämmelser om krav på långsiktig 

finansiell styrka kopplat till tillståndet att inneha eller driva kärnteknisk anläggning. I stället har 

finansieringssystemet byggts upp för att så långt som möjligt säkerställa att tillståndshavarna ska ha 
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finansiell förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt kärntekniklagen. Det är mot denna bakgrund 

som riksdagen har beslutat att medel som ska användas för att finansiera omhändertagande av rest-

produkter inte ska behållas i kärnkraftsföretagen eller i ägarbolagen utan tas in till kärnavfalls-

fonden och förvaltas av staten.  

De osäkerheter som beskrivits ovan hanteras på två sätt: 

1. Det tas vart tredje år fram nya beräkningar av de förväntade återstående finansierings-

behoven och det fattas nya beslut om kärnavfallsavgifter som gör att en tillståndshavares 

tillgångar blir lika stora som skulderna. Möjligheterna att justera avgifterna vart tredje år är 

finansieringssystemets grundläggande mekanism för att säkerställa att systemet inte blir 

underfinansierat. 

2. Genom kraven på säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp skapas en 

ytterligare riskhantering och säkerhet för staten om avgiftsinbetalningarna skulle upphöra.  

Förutsatt att de förväntade finansieringsbehoven och riskerna beräknas på ett adekvat sätt och att 

konsekventa beslut om avgifter och säkerheter fattas så kan staten med de treåriga avgiftsperiod-

erna sägas ha en principiell riskhanteringsmekanism. Konsekvensen av en för lågt satt kärnavfalls-

avgift under en treårsperiod blir en underfinansiering av finansieringssystemet under perioden och 

innebär att kärnavfallsavgiften för nästa treårsperiod måste sättas högre än vad den annars skulle ha 

behövt vara för att återställa balansen. Motsatsen gäller om kärnavfallsavgiften har satts för högt 

under treårsperioden.  

De treåriga avgiftsperioderna är dock inte ett tillräckligt verktyg för att hantera statens ekonomiska 

risk. Ca 40 procent av kostnaderna uppstår efter att den planerade produktionen har upphört. I dag-

ens lagstiftning ställs därför krav på att den som är skyldig att betala kärnavfallsavgift också ska 

ställa säkerheter. Dessa säkerheter ska täcka två olika slag av belopp: 

− Finansieringsbelopp, som motsvarar skillnaden mellan de återstående grundkostnaderna och 

merkostnaderna för de restprodukter som har uppkommit då beräkningen görs och de medel 

som har fonderats för dessa kostnader. Detta kan sägas vara en säkerhet för den kreditrisk som 

finns i ännu inte inbetalade avgifter. Om beloppet tillförs kärnavfallsfonden ska en tillstånds-

havares avgiftstillgång bli lika stor som dess skuld. 

− Kompletteringsbelopp, som motsvarar en skälig uppskattning av kostnader som avses i 4 § 1–3 

finansieringslagen och som kan uppkomma till följd av oplanerade händelser. Beräkning av 

kompletteringsbeloppet täcker, enligt dagens lagstiftning, bara in osäkerheter på kostnadssidan. 

I avrapporteringen till regeringen i juni 2013 föreslås att kompletteringsbeloppet ska breddas så 

att även osäkerheter på tillgångssidan täcks. Kompletteringsbeloppets storlek beror dels på 

konfidensgraden, dels på vilken osäkerhet (standardavvikelse) som beräkningen ger. Om kom-

pletteringsbeloppet tillförs kärnavfallsfonden blir en tillståndshavares avgiftstillgång större än 

skulden. Kompletteringsbeloppet kan därför ses som en sorts riskbuffert. Såväl kompletterings-

beloppen som finansieringsbeloppen skapar också incitament för att tillståndshavarna ska be-

tala beslutade kärnavfallsavgifter  

De treåriga avgiftsperioderna, och finansieringsbeloppets samt kompletteringsbeloppets roll, 

illustreras i figuren nedan (figur 1). Finansieringssystemet är i balans vid början av avgiftsperioden. 

Det finns även finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för vilka godtagbara säkerheter har 

ställts. 

Vid avgiftsperiodens slut har, i detta fall, en tillståndshavares skuld ökat till följd av att de för-

väntade framtida kostnaderna har ökat. Därmed uppstår ett större finansieringsbehov, vilket leder 

till att avgifterna sätts så att avgiftstillgången tillsammans med fondtillgången blir lika stor som 
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skulden. Balansen i finansieringssystemet har därmed återställts. Med utgångspunkt från de förut-

sättningar som gäller vid slutet av år tre beräknas också nya finansieringsbelopp och komplett-

eringsbelopp. Säkerheter ställs för dessa belopp. I normalfallet hanteras förändringar inom balans-

räkningarna genom nya kostnadsberäkningar, avgifter och säkerheter vart tredje år. 

Figur 1: Illustration av avgiftsperioderna. 

 

När produktionen har upphört ska fondtillgången för en tillståndshavare vara lika stor som skulden, 

dvs. det diskonterade värdet av de förväntade återstående utbetalningarna.  Eftersom det inte finns 

någon avgiftstillgång blir finansieringsbeloppet noll. Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och 

ställa säkerhet upphör dock inte förrän allt kärnavfall från en verksamhet som omfattas av lagen 

finns i förslutna slutförvar. Detta innebär alltså att de treåriga avgiftsperioderna fortsätter även efter 

att produktionen vid anläggningarna har upphört.  

5.2 Driftstidens betydelse för statens risk 

Beroende på vilket antagande om driftstid som görs förändras finansieringssystemets balans-

räkningar. De olika fall som SSM har studerat framgår av tabell 7. Beräkningarna är behäftade med 

stor osäkerhet och måste tolkas med stor försiktighet, detta diskuteras vidare i avsnitt 6. 

T S T S

Skuld

År 1 År 2 År 3

Avgifts-

tillgång

FB

KB FB

KB

Fond-

tillgång
Skuld

Avgifts-

tillgång

Fond-

tillgång
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Tabell 7. Balansräkningar för finansieringssystemet, SSM:s beräkning för januari 2017, mdkr. 

  

40 års drift  

 

 50 års drift  

 

60 års drift 

 

Total skuld 95,5 98,0 103,6 

     Tillgångar       

 

Fondtillgång 63,9 63,9 63,9 

  Avgiftstillgång 31,6 34,0 39,7 

     Genomsnittlig tid för att 

skulder och tillgångar ska bli 

lika stora (år) 7 16 26 

       Finansieringsbelopp 27,8 30,2 33,8 

  Kompletteringsbelopp i/u i/u i/u 

 

Av tabell 7 framgår att ett antagande om 50 års drift gör att skulden ökar med knappt 3 miljarder 

kronor jämför med dagens regelverk. Ett antagande om 60 års drift ger en motsvarande ökning med 

ca 8 miljarder kronor.  

Dessa ökningar motsvaras av en lika stor ökning av avgiftstillgången (dvs. nuvärdet av ännu inte 

inbetalda avgifter). Även finansieringsbeloppet ökar. Finansieringsbeloppet kan, som tidigare har 

diskuterats, sägas vara en säkerhet för kreditrisken i avgiftstillgången.  

Utöver den säkerhet som ställs för finansieringsbeloppen finns också säkerheter för kompletterings-

beloppen. Kompletteringsbeloppen har inte varit möjliga att på ett meningsfullt sätt beräkna i detta 

uppdrag. Den konsekvensanalys som gjordes i det regeringsuppdrag som redovisades i juni 2013 

framkom att en längre driftstid, gav påtagligt högre kompletteringsbelopp [2, s. 78], med den 

analysmodell som användes där. Dessa resultat är dock inte möjliga att fullt ut applicera på de 

beräkningar som redovisas här. 

Om produktionen upphör, och inga ytterligare avgifter betalas, blir fondtillgången, om finans-

ieringsbeloppet tillförs kärnavfallsfonden, lika stor som en tillståndshavares skuld. Sett ur detta 

perspektiv har det, om staten inte har några preferenser kring fondering kontra säkerheter, ingen 

betydelse vilken driftstid som väljs.  

Dagens lagstiftning medger dock inte att finansieringsbeloppet kan påkallas förrän en tillstånds-

havares andel i kärnavfallsfonden är förbrukad. De belopp som redovisas ovan bygger på att 

finansieringsbeloppet kan påkallas så fort villkoren i 27 § finansieringsförordningen är uppfyllda. 

Med tanke på detta och de osäkerheter som har diskuterats tidigare, ser SSM fördelar för statens 

sistahandsrisk med en snabbare fonduppbyggnad, vilket också talar för att en antagen driftstid om 

50 år kan vara en rimlig bedömning. 

5.3 De förändrade förutsättningarnas betydelse för statens risk 

SSM menar, i enlighet med vad som diskuterats i det föregående, att det finns frågetecken kring 

kärnkraftens framtida lönsamhet. Det kan alltså hända, oavsett vilka planer för drift som en 

tillståndshavare har, att en eller flera reaktor stängs tidigare än planerat. 
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Denna situation hanteras, om den uppstår, olika beroende på om en tillståndshavare har fortsatt 

produktion med minst en reaktor eller om produktionen helt upphör, vilket framgår av avsnitt 4.1.3.  

Om en tillståndshavare inte har förmågan att fullgöra sin avgiftsskyldighet kan säkerheterna för 

finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp påkallas. Detta är den sista försvarslinjen för att 

kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som 

genererat avfallet, och inte av staten. För att säkerheterna ska fylla sin funktion har SSM, 

Riksgälden och Kärnavfallsfonden föreslagt förändringar i dagens regelverk [2], vilket diskuteras 

nedan.   

5.4 Slutsatser kring redan lämnade förslag – ett förändrat regelverk kring 
säkerheterna är nödvändigt 

Säkerheterna har hittills ställts av tillståndshavarens ägare i form av moderbolagsborgen (i propor-

tion till ägarandelen). För att säkerheterna för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp ska 

fylla sin funktion krävs att tre villkor är uppfyllda: 

1. Kompletteringsbeloppet beräknas så att alla relevanta risker i hela finansierings-

systemet beaktas.  

2. Ställda säkerheter ska kunna påkallas om 

a) det kan antas att fonderade medel inte räcker för att fullgöra en tillståndshavares 

skyldigheter, eller  

b) en tillståndshavare inte vidtar åtgärder eller ställer nya säkerheter. 

3. Säkerheterna har ett reellt värde då de tillförs kärnavfallsfonden. 

Vad gäller punkten 1 är detta villkor inte uppfyllt. SKB gör beräkningen av kompletteringsbeloppet 

som enligt dagens lagstiftning bara täcker in osäkerheter på kostnadssidan. SSM har i det tidigare 

regeringsuppdraget föreslagit att kompletteringsbeloppet ska breddas så att även osäkerheter på 

tillgångssidan täcks. Kompletteringsbeloppet, som tar sikte på statens sistahandsansvar, grundas på 

kostnaderna i den 90:e percentilen. Kompletteringsbeloppets storlek beror dels på konfidensgraden, 

dels på vilken osäkerhet (standardavvikelse) som beräkningen ger. I dagsläget bedöms standard-

avikelsen i SKB:s beräkning vara orealistiskt låg (ca 10 procent).  

För punkten 2 medger inte gällande rätt (som också låg till grund för regeringsuppdragen) att säker-

heterna kan påkallas förrän en tillståndshavares andel i kärnavfallsfonden är förbrukad. Om inga 

ytterligare medel tillförs fonden kommer tillståndshavarnas andelar att vara förbrukade mellan 

2028 (Barsebäck) och 2042 (Forsmark).  

Vad gäller säkerheternas värdebeständighet (punkten 3) så görs en prövning av regeringen efter 

yttrande av Riksgälden som utgår från ägarbolagens situation året då säkerheterna ställs. Det görs 

dock ingen fortlöpande prövning av säkerheterna under en avgiftsperiod. Riksgälden följer dock 

löpande säkerheternas kreditvärdighet. Säkerheterna ställs idag av ägarna av tillståndshavarna för 

kärnkraftverken i form av moderbolagsborgen (i proportion till ägarandelen). 

För att staten ska kunna påkalla säkerheterna måste det, i enlighet med 27 § finansieringsförord-

ningen, kunna antas att fonderade medel inte räcker för att fullgöra en tillståndshavares skyldig-

heter eller att en tillståndshavare inte vidtar åtgärder eller ställer nya säkerheter. Enligt gällande 
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lagstiftning kan dock inte säkerheterna påkallas förrän respektive tillståndshavares andel i kärn-

avfallsfonden är förbrukad. 

Myndigheterna lämnade i regeringsuppdraget att se över finansieringslagstiftningen bl.a. förslag 

som innebär att säkerheterna ska kunna påkallas direkt då villkoren för detta är uppfyllda. Det ska 

med andra ord inte vara en förutsättning att fonderade medel först är förbrukade. Vidare påtalades 

vissa brister i nuvarande regelverk, bl.a. att BKAB idag inte ställer säkerheter för kompletterings-

beloppet, dvs. säkerhet för oplanerade händelser. För att säkerheterna ska fylla sin funktion krävs 

också att kompletteringsbeloppet beräknas så att risker på såväl tillgångs- som skuldsidan i finans-

ieringssystemet beaktas.  

6 Konsekvenser för kärnavfallsavgifterna 

 Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning: 

Om kärnavfallsavgifterna beräknas med ett antagande om 50 års drift tyder resultaten av SSM:s, 

indikativa, beräkningar på att dagens avgiftsnivå är tillräcklig för att tillståndshavarnas tillgångar 

ska bli lika stora som deras skulder. 

I detta avsnitt redovisas några, högst indikativa, beräkningar av effekterna på kärnavfallsavgiften 

av den förändrade driftstiden som SSM föreslår. För att kunna genomföra beräkningarna har det 

varit nödvändigt att göra ett antal, mer eller mindre underbyggda, antaganden. Siffrorna som redo-

visas måste således tolkas med stor försiktighet och SSM vill understryka att detta inte är någon 

prognos på vilka avgiftsnivåer som kan bli aktuella i det avgiftsförslag som myndigheten lämnar 

till regeringen i oktober 2017, där såväl en uppdaterad kostnadsberäkning som resultatet av SSM:s 

granskning har betydelse för det slutliga resultatet.  

Som framgår av avsnitt 3.7.2 skulle det, med utgångspunkt från läget i finansieringssystemet den 

sista augusti 2016, krävas en genomsnittlig avgiftsnivå på ca 7 öre per kWh för att tillgångarna ska 

bli lika stora som skulderna. Detta innebär en ungefärlig ökning av kärnavfallsavgiften med 3 öre 

per kWh från dagens beslutade nivå. 

Om kärnavfallsavgifterna i stället beräknas med ett antagande om 50 års drift tyder resultaten på att 

en kärnavfallsavgift i storleksordningen dagens nivå kan vara tillräcklig för att tillståndshavarnas 

tillgångar ska bli lika stora som skulderna. Vad gäller BKAB:s kostnader torde dessa inte påverkas 

nämnvärt av ändrad driftstid på reaktorerna. SSM bedömer därför att, med de reservationer som 

framförts ovan, BKAB:s avgift inte borde påverkas av längre driftstid i någon större utstreckning. 

I redovisningen till regeringen i juni 2013[2] föreslås att kärnavfallsfonden ska få ett vidgat 

placeringsmandat. Förslagen innebar att upp till 40 procent av kapitalet får placeras i svenska och 

utländska noterade aktier och företagsobligationer och att derivatinstrument får användas för att 

begränsa risker eller effektivisera förvaltningen.  Det förslås också att det läggs till en avkastnings-

premie på 0,5 procentenheter för alla löptider för att motsvara en högre förväntad avkastning till 

följd av innehav av aktier. En beräkning av kärnavfallsavgifterna med dessa förutsättningar indik-

erar att en lägre avgiftsnivå än den beslutade är tillräcklig för att få balans mellan skulder och till-

gångar om 50 års driftstid används.   
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