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Yttrande avseende kärnavfallsavgifter samt 
finansierings- och kompletteringsbelopp för 2015-
2017 enligt lagen (2006:647) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet 
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag till de kärnavfallsavgifter som reaktorinne-
havarna ska betala enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) samt de finansierings- och 
kompletteringsbelopp som anges i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) 
framgår av det följande. 
 
För Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Ringhals AB uttrycks avgiften som 
öre per levererad kilowattimme (kWh) elström.  
 
Reaktorinnehavare Kärnavfallsavgift 

öre/kWh 
Finansieringsbelopp 

miljoner kronor 
Kompletteringsbelopp 

miljoner kronor 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB 

3,9 19 571 7 275 

OKG Aktiebolag 4,1 14 041 4 466 
Ringhals AB 4,2 17 262 6 176 
 
För Barsebäck Kraft AB uttrycks avgiften som ett fast årligt belopp beräknat utifrån en 
återstående inbetalningsperiod om tre år1. 

Tillståndshavare Kärnavfallsavgift 
miljoner kronor 

per år 

Finansieringsbelopp 
miljoner kronor* 

Kompletteringsbelopp 
miljoner kronor** 

Barsebäck Kraft AB 1 042 5 713  
*) Finansieringsbeloppet för Barsebäck Kraft AB beslutas av SSM enligt 23 § finansierings-
förordningen.  
**) Barsebäck ställer inget kompletteringsbelopp. 

1 Enligt 11 § finansieringsförordningen. 
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Enligt 7 § finansieringsförordningen kan SSM, om det föreligger särskilda skäl, föreslå en 
kortare period än den normalt treåriga avgiftsperioden. SSM:s, med stöd av Konjunktur-
institutet (KI), genomförda granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) 
prognoser för den reala prisutvecklingen på insatsfaktorer som arbetskostnad, maskin-
priser etc. (EEF) visar på en underskattning i beräkningarna som kan ha en stor inverkan 
på kärnavfallsavgiften. SSM föreslår därför att ovan föreslagna avgifter och säkerheter ska 
gälla för 2015. SSM har sedan för avsikt att återkomma till regeringen med ett nytt av-
giftsförslag i oktober 2015 gällande kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2016 och 2017 
som bygger på en ny reviderad kostnadsberäkning. 

Till detta yttrande bifogas SSM:s rapport Förslag på kärnavfallsavgifter, finanserings- 
och kompletteringsbelopp för 2015 (SSM2013-6255-85).  Till denna rapport hör tre 
bilagor:  

• Bilaga 1 redogör för beräkningen av kärnavfallsavgifter och säkerheter.  
• Bilaga 2 redovisar en sammanställning av erhållna remissynpunkter och SSM:s 

kommentarer till dessa. 
• Bilaga 3 redovisar erhållna synpunkter på SSM:s metod för diskontering och 

SSM:s kommentarer till dessa.  

Bilagorna två och tre kommer att redovisas i särskild ordning senast den 21 oktober 2014. 

Ärendet och dess beredning 
En reaktorinnehavare ska enligt 3 § finansieringsförordningen, i samråd med övriga 
reaktorinnehavare, upprätta en kostnadsberäkning för omhändertagandet av kärntekniska 
restprodukter och ge in den till SSM senast den 7 januari vart tredje år. SSM ska därefter, 
inom nio månader, ta fram ett förslag till kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och 
kompletteringsbelopp. Förslaget ska remissbehandlas och sedan lämnas till regeringen, 
som fastställer avgifter och säkerhetsgrundande belopp för de följande tre kalenderåren. 
 
I bifogad rapport sammanfattar SSM myndighetens granskning av kostnadsberäkningen 
(Plan 2013) och framtagande av förslag och motiv till kärnavfallsavgifter och säkerheter 
för 2015. I SSM:s granskning av Plan 2013 har kompletterande underlag begärts in från 
SKB. Vidare har möten hållits mellan SSM och SKB för ytterligare klargörande av vissa 
frågeställningar.  
 
SSM har remissbehandlat avgiftsförslaget under perioden 26 juni till 1 september 2014. 
Remissammanställning med myndighetens kommentarer till dessa kommer att biläggas 
detta yttrande och lämnas till regeringen senast den 21 oktober 2014.  
 
Ärendet har också behandlats i SSM:s rådgivande delegation för frågor om finansiering av 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (Finansieringsdelegationen).  

Skälen för beslutet 

Kärnkraftsindustrins redovisning – Plan 2013 
SKB:s underlag består av en referenskalkyl som redovisar de återstående beräknade kost-
naderna med utgångspunkt från tillståndshavarnas planerade driftstid som idag är mellan 
50 och 60 år för reaktorerna. Finansieringsförordningen anger dock att kärnavfallsavgift-
erna ska beräknas med en drifttid för reaktorerna på 40 år. I det fall reaktorn är äldre än 
40 år ska en återstående drifttid på sex år användas. SKB räknar om referenskalkylen för 
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att motsvara restprodukter enligt angiven driftstid i finansieringsförordningen (kallad 
kalkyl 40). En justering av kalkylen genomförs därefter med hänsyn till framtida reala 
prisförändringar (kallad kalkyl 40 real). Kalkylen byggs sedan på med en osäkerhetsanalys 
enligt metoden successiv kalkylering. Denna kalkyl med de avgiftsgrundande kostnaderna 
utgör grunden för myndighetens beräkning av kärnavfallsavgifter. 

De återstående avgiftsgrundande kostnaderna i Plan 2013 uppgår, utan diskontering, till 
104 miljarder kronor fram till 20702. I Plan 2010 beräknades de återstående avgifts-
grundande kostnaderna till 90 miljarder kronor i 2010 års prisnivå. Orsakerna till att de av 
SKB beräknade kostnaderna ökar är framför allt fördyringar för slutförvaret för rivnings-
avfall och ett ökat reinvesteringsbehov i befintliga anläggningar. 

SSM:s granskning av Plan 2013 
I granskningen av Plan 2013 har myndigheten bedömt att de faktorer som anses särskilt 
kritiska för kostnadsutvecklingen enligt 6 § finansieringsförordningen är beräkningen av 
reala prisförändringar samt metoden för osäkerhetsanalys. Kostnaderna för avveckling av 
reaktorer är ett annat område som varit i fokus i granskningen men som dock inte bedöms 
vara kritisk för kostnadsutvecklingen.  

I granskningen av SKB:s osäkerhetsanalys i föregående avgiftsförslag bedömde myndig-
heten att de verkliga osäkerheterna i projektet underskattas av SKB. Bedömningen kvar-
står även i denna granskning. SSM har, liksom i föregående granskning, tagit stöd av 
Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) för utvärdering av SKB:s 
underlag. En underskattning av osäkerheterna påverkar kompletteringsbeloppets storlek 
och därigenom den säkerhet som tillståndshavarna ställer för oplanerade händelser. Inför 
kommande kostnadsberäkning har SSM för avsikt att begära in SKB:s beräkningsmodell 
för osäkerhetsanalys i syfte att bättre kunna bedöma hur beräkningarna är gjorda och för 
att även kunna replikera resultaten från SKB:s beräkningar. 

SSM har med stöd av KI granskat SKB:s prognoser för den reala prisutvecklingen av 
insatsfaktorer som arbetskostnad, maskinpriser, etc. Slutsatsen av denna granskning är att 
den prognosmetod som SKB tillämpar medför en underskattning av referenskostnaderna 
(kalkyl 40 real). SSM:s bedömning, baserad på KI:s prognoser för den reala prisutveck-
lingen, är att kalkyl 40 real kan vara underskattad med så mycket som 10 miljarder kronor 
eller ca 12 procent, vilket är av väsentlig betydelse för beräkningen av kärnavfallsavgifter. 
SSM gör därför bedömningen att SKB:s beräkning av de förväntade kostnaderna måste 
göras om utgående från det underlag som KI har tagit fram i sin granskning.  

Förslag till kärnavfallsavgifter och säkerheter 
Mot bakgrund av att KI:s granskning visar på väsentliga underskattningar i SKB:s under-
lag, som kan ha en stor påverkan på kärnavfallsavgiften, bedömer SSM att särskilda skäl 
föreligger för att enligt 7 § finansieringsförordningen föreslå en kortare period än den 
normalt treåriga avgiftsperioden. SSM föreslår en ettårig avgiftsperiod, dvs. att avgifter 
och säkerheter beslutas för 2015. SSM avser därefter att begära in en ny reviderad kost-
nadsberäkning av SKB som baseras på det underlag som KI har tagit fram och enligt 
SSM:s anvisningar. SSM har sedan för avsikt att återkomma till regeringen med ett nytt 
avgiftsförslag i oktober 2015 gällande kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2016 och 
2017. 

2 Enligt finansieringsförordningens driftscenario på 40 år. 
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I myndighetens beräkningar av kärnavfallsavgifter, kompletteringsbelopp och finans-
ieringsbelopp sker diskonteringen med de principer för uppbyggnad av diskonterings-
räntekurva som tillämpades i det avgiftsförslag som lämnades till regeringen 2011 och 
som ytterligare utvecklats i myndighetens redovisning av ett regeringsuppdrag3 i juni 
2013. Utgångspunkten är att de framtida betalningarna ska diskonteras med den avkast-
ning som kärnavfallsfonden kan förväntas uppnå på sina placeringar. 
 
Reaktorinnehavarnas ägare ska enligt finansieringsförordningen ställa två olika säkerheter, 
dels för finansieringsbelopp, dels för kompletteringsbelopp. Dessa säkerheter ställs i dags-
läget som moderbolagsborgen. Finansieringsbeloppet är ett belopp som motsvarar skill-
naden mellan de återstående kostnaderna för de restprodukter som har uppkommit då 
beräkningen görs och de medel som har fonderats. Kompletteringsbeloppet är ett belopp 
som motsvarar en skälig uppskattning av kostnader som kan uppkomma till följd av 
oplanerade händelser.  

Föreslagna avgiftsökningar kan i huvudsak förklaras av 

• industrins ökade förväntade återstående kostnader enligt underlag av industrin, 
• ränteeffekter (förändringar i marknadsränteläge), 
• en förändrad utformning av diskonteringsräntekurvan, 
• kortare återstående inbetalningsperiod (vilket innebär att de förväntade framtida 

kostnaderna ska finansieras med en underliggande elproduktion på 556 TWh 
istället för 743 TWh som utgjorde grund i föregående avgiftsförslag), 

• utfallet av inbetalade avgifter blev lägre än vad som prognostiserades vid 
föregående avgiftsförslag, samt 

• fondutveckling och inflationseffekter. 

Enligt gällande lagstiftning kan inte finansieringsbeloppet eller kompletteringsbeloppet 
påkallas förrän respektive tillståndshavares andel i kärnavfallsfonden är förbrukad.  Detta 
betyder att beloppen, på samma sätt som i 2011 års beräkning, beräknas så att de har ett 
realt värde när fonden är förbrukad. Dessutom förloras många års avkastning då de 
nominella säkerheterna inte kan tillföras fonden. 4 Beloppen på säkerheterna blir därmed 
mycket stora.  

Regeringens beslut om säkerheter 2011 utgick från att finansieringsbeloppen och 
kompletteringsbeloppen beräknades utifrån förutsättningen att säkerheterna kan påkallas 
direkt om villkoren är uppfyllda. Samtidigt gav regeringen SSM, Kärnavfallsfonden och 
Riksgäldskontoret i uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för säkerheternas påkall-
ande. I avvaktan på beredning av de förslag som lämnades av myndigheterna i juni 2013, 
se nedan, beräknas därför säkerheterna i detta förslag enligt gällande rätt, där säkerheterna 
inte kan påkallas förrän fonden är förbrukad.  

3  Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen, 
SSM2011-4690-44. 

4 I sammanhanget bör det dock noteras att om tillståndshavarna fullgör sina skyldigheter och 
betalar kärnavfallsavgifter kommer inte säkerheterna att behöva påkallas. 
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Myndigheternas översyn av finansieringslagstiftningen 
SSM redovisade, tillsammans med Riksgäldskontoret och Kärnavfallsfonden, i juni 2013 
ett regeringsuppdrag5 att se över finansieringslagen och finanseringsförordningen. Syftet 
var att förtydliga principerna för beräkning av kärnavfallsavgifter och förvaltning av 
medlen i kärnavfallsfonden samt att se över bestämmelserna om säkerheternas användning 
i syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten.  

De förändringar som föreslås kan sammanfattas enligt följande: 

• kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas, 
• principerna för diskonteringsräntekurvan ska anges i lag och förordning, 
• avgiftsberäkningen baseras på 50 års drifttid för kärnkraftsreaktorer i drift, 
• kompletteringsbeloppet breddas för att täcka in risker på tillgångs- såväl som på 

skuldsidan samt beräknas av staten, samt 
• säkerheterna ska kunna påkallas direkt då villkoren för detta är uppfyllda. 

De föreslagna förändringarna innebär sammantaget ett mer robust och förutsägbart 
finansieringssystem.  

___________________ 

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Ekonomen Annika Åström har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan 
Anderberg, enhetschefen Björn Hedberg samt ekonomerna John Eliasson och Peter Stoltz 
deltagit. 

 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
 
Mats Persson 
 
   Annika Åström 
 
 
 
 
 
 
  

5 Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen, 
SSM2011-4690-44. 
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För kännedom 
Ekonomistyrningsverket 
Energimarknadsinspektionen 
Energimyndigheten 
Finansinspektionen 
Kammarkollegiets fondbyrå 
Konjunkturinstitutet 
Kärnavfallsfonden 
Riksrevisionen 
Riksgäldskontoret 
Statens råd för kärnavfallsfrågor 
Statskontoret 
Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Barsebäck Kraft AB 
E.ON Sverige AB 
Forsmarks Kraftgrupp AB 
Fortum Generation AB 
OKG Aktiebolag 
Ringhals AB 
Svensk Energi 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Svenskt Näringsliv 
Vattenfall AB 
 
Chalmers tekniska högskola 
Kungliga Tekniska högskolan 
Lunds universitet 
Uppsala universitet 
 
Oskarshamns kommun 
Östhammars kommun 
Regionförbundet i Kalmar län 
Regionförbundet i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Föreningen Kärnteknik 
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS 
Miljövänner för kärnkraft 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO 
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