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Barsebäck Kraft Aktiebolag (BKAB) har beretts tillfälle att yttra sig över Strålsäkerhets-
myndighetens (SSM) rapport ”Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för 
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet”, samt 
Miljödepartementets promemoria ”Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet”.  
 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har utarbetat ett remissvar i samarbete med 
kärnkraftsbolagen (SKB:s Remissvar). BKAB ställer sig bakom SKB:s Remissvar och kommer i 
detta yttrande även att hänvisa till SKB:s Remissvar i tillämpliga delar.  
 
1 SAMMANFATTNING AV BKAB:S YTTRANDE  

- BKAB tillstyrker förslaget att förlänga den kalkylmässiga drifttiden från 40 till 50 år.  
 
- BKAB tillstyrker förslaget att i en ny 11 a § finansieringslagen lägga fast grunderna för 
avgiftsberäkningen.  

 
- BKAB avstyrker de föreslagna bestämmelserna om diskonteringsränta i 15 a § - 15 c § 
finansieringsförordningen. Förslaget avspeglar inte kärnavfallsfondens förväntade långsiktiga 
avkastning. Istället ges marknadsräntorna vid tidpunkten för avgiftsbesluten stort genomslag, 
vilket är omotiverat med hänsyn till långsiktigheten i kärnavfallsfondens placeringar. Förslaget 
skulle leda till starkt varierande avgiftsnivåer. 

 
- BKAB förordar att en rak real diskonteringsränta om 3 % ska tillämpas när avgiftsförslag 
utarbetas. Föreslagen ränta avspeglar fondens förväntade långsiktiga avkastning och skulle 
bidra till stabila avgifter. I andra hand förordas en diskonteringsränta beräknad utifrån en 
räntekurva uppbyggd i två steg, i enlighet med SKB:s Remissvar. 
 

- BKAB avstyrker förslagen om utökade kompletteringsbelopp. SSM har inte presenterat något 
bärande skäl för de väsentligt ökade kraven på säkerheter som förslaget innebär. 
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- SSM avser att beräkna kompletteringsbeloppet med hjälp av s.k. ALM-analyser. BKAB 
avstyrker detta förfaringssätt eftersom det inte uppfyller de krav på transparens som kan ställas 
i samband med myndighetsutövning mot enskilda.  

 
- BKAB avstyrker den föreslagna nya definitionen av reaktorinnehavare i 5 § finansieringslagen, 
som skulle få till följd att Barsebäck Kraft AB ska ställa säkerhet även för 
kompletteringsbeloppet.  

 
- BKAB tillstyrker förslaget att kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter ska utökas. BKAB anser 
dock att kärnkraftbolagen bör få ökat inflytande över placeringarna samt att tillsynen och 
kontrollen över förvaltningen ska förstärkas. 

 
- BKAB tillstyrker förslaget att det tydliggörs att de säkerheter som ställs inom ramen för 
finansieringssystemet ska kunna tas i anspråk redan innan de fonderade medlen förbrukas. 
Förslagen till 15 a § och 15 b § finansieringslagen bör dock förtydligas i vissa avseenden.  

 
- BKAB tillstyrker att reglerna om statens kreditrisk och riskavgift i 28 § och 29 § 
finansieringsförordningen utmönstras. 

 
- BKAB avstyrker förändringar av myndighetsansvaret i finansieringssystemet enligt den 
remitterande promemorian.  

 
- BKAB anser i enlighet med SKB:s Remissvar att de i sak viktigaste förändringarna i 
finansieringssystemet som föreslås av SSM kan genomföras genom begränsade förändringar i 
finansieringsförordningen.  

 
2 SSM:S FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR  

2.1 Kostnadsberäkningen  

I 4 § 1 finansieringsförordningen anges idag att kostnadsberäkningarna ska utgå från en total 
drifttid om 40 år. SSM föreslår i sin rapport att drifttiden ska ändras till 50 år. BKAB anser att den 
föreslagna förändringen väl stämmer överens med reaktorernas tekniska livslängder med 
hänsyn till de senaste årens investeringar och säkerhetshöjande åtgärder.  
 
BKAB tillstyrker SSM:s förslag varvid ska noteras att den föreslagna förlängda kalkylmässiga 
drifttiden om 50 år är en avgörande och omistlig del av SSM:s förslag. 
 
2.2 Beräkning av kärnavfallsavgifter 

Förslag till reglering av avgiftsberäkningen och diskonteringsräntan 
 
SSM föreslår att det införs en ny 11 a § i finansieringslagen som anger grunderna för 
avgiftsberäkningen. BKAB ser positivt på förslaget då det är rimligt att grunderna för 
avgiftsberäkningen anges i lag. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn vid beräkningen av kärnavfallsavgifterna är diskonteringsräntan. I 
den föreslagna, nya 11 a § finansieringslagen, anges att diskonteringsräntan ska motsvara den 
förväntade avkastningen av kärnavfallsfonden.  
 
För att finansieringssystemet ska fylla sin funktion bör en diskonteringsränta användas som 
säkerställer att kommande avgifter tillsammans med redan fonderade medel motsvarar de 
förväntade kostnaderna. Den räntekurva som SSM föreslår bygger på räntekurvor avsedda för 
att diskontera placeringar i pensions- och livförsäkringsbranschen. Finansieringssystemet skiljer 
sig emellertid på flera väsentliga punkter från ett pensionssystem och det är därför felaktigt att 
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använda diskonteringsmetoder och regelverk avsedda för pensionssystem för en omarbetning 
av finansieringssystemet. Det finns enligt BKAB:s uppfattning inte någon koppling mellan den 
framtagna räntekurvan och fondens förväntade avkastning över tid. SSM:s förslag stämmer 
således inte med det grundläggande kravet på räntan som SSM föreslår i 11 a § fjärde stycket 
finansieringslagen. 
 
SSM:s förslag avviker vidare från den hittills väl etablerade praxisen för val av 
diskonteringsränta inom finansieringssystemet. Under i stort sett hela den tid som 
finansieringssystemet funnits har en rak real diskonteringsränta använts med en räntesats 
mellan 2 % och 4 %. Fram till 1995 användes enbart en diskonteringsränta om 2,5 %, vilken 
baserades på en bedömning av den samhällsekonomiska tillväxten. Under åren 1996 t.o.m. 
2007 tillämpades ett system med två räntor.  
 
SSM har i rapporten inte motiverat den föreslagna avvikelsen från den hittillsvarande synen på 
diskonteringsräntan. Vidare krävs expertkompetens för att kunna förstå hur den av SSM 
föreslagna räntekurvan byggs upp, vilket innebär att transparensen i systemet minskar. En följd 
av förslaget torde också bli att regeringens möjligheter att i samband med avgiftsbesluten göra 
en egen bedömning av samhällsekonomins långsiktiga utveckling - och därmed val av 
diskonteringsränta - minskar. 
 
Med hänsyn till diskonteringsräntans stora betydelse för avgiftsuttaget är det viktigt att räntan 
bestäms på ett vetenskapligt, korrekt och transparent underlag. SSM:s förslag uppfyller inte 
dessa krav och bör därför inte läggas till grund för författningsändringar eller annars tillämpas för 
avgiftsuttag från enskilda rättssubjekt. 
BKAB:s förslag till diskonteringsränta 
 
BKAB anser att diskonteringsräntan bör baseras på kärnavfallsfondens förväntade avkastning. 
BKAB förordar att det i finansieringsförordningen anges att SSM ska tillämpa en rak real ränta 
om 3 % när myndigheten tar fram sina avgiftsförslag. I andra hand förordar BKAB på sätt som 
beskrivits i SKB:s Remissvar en återgång till systemet med två räntor som tillämpades under 
åren 1996 t.o.m. 2007.  
 
BKAB:s förslag till rak real ränta om 3 % bygger på en bedömning av långsiktiga 
samhällsekonomiska avkastningskrav. I den mån regeringen vid ett framtida avgiftsbeslut skulle 
göra en annan bedömning av den långsiktiga samhällsekonomiska utvecklingen kan regeringen 
frångå ett förslag baserat på den raka reala räntan om 3 %. Regeringens utrymme för egna 
överväganden blir således i praktiken större med BKAB:s förslag än med SSM:s komplicerade 
förslag.    
 
I den av SSM föreslagna räntekurvan kommer marknadsräntan vid varje avgiftsbeslut få stort 
genomslag, vilket är omotiverat med hänsyn till långsiktigheten i placeringarna. Det kan i sin tur 
förväntas leda till omotiverade svängningar i avgiftsnivåerna. 
 
I avsnitt 12 i SSM:s rapport redovisas indikativa, genomsnittliga avgiftsnivåer med tillämpning av 
SSM:s förslag. I marknadsläget 2010-12-31 skulle avgiften ha blivit 1,9 öre och i marknadsläget 
2012-12-31 skulle den ha blivit 2,3 öre. SSM:s redovisning visar således med tydlighet att 
avgifterna med SSM:s förslag kommer att variera avsevärt beroende på marknadsläget just vid 
tiden för avgiftsbesluten. Med tillämpning av en rak realränta såsom historiskt tillämpats skulle 
det inte uppstå några variationer i avgifterna utifrån det momentana marknadsläget.  
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2.3 Beräkning av kompletteringsbeloppet 

Utökat kompletteringsbelopp  
 
SSM:s förslag till ändringar i 5 § finansieringslagen och den nya 11 b § finansieringslagen 
innebär en avsevärd höjning av kompletteringsbeloppet. 
 
Tillståndshavarna ställer redan idag säkerheter för såväl obetalda avgifter som för oplanerade 
händelser. Både avgifter och säkerheter ses över vart tredje år. Vid behov kan SSM dessutom 
begära in nya kostnadsberäkningar under löpande avgiftsperiod och baserat på dessa 
beräkningar kan SSM, om det skulle vara påkallat, lämna nya förslag till avgifter. 
Reaktorinnehavare är vidare skyldiga att under vissa särskilda förutsättningar ställa 
tilläggssäkerheter. Härutöver finns redan idag cirka 50 miljarder kronor fonderade. 
 
Mot denna bakgrund finns enligt BKAB:s uppfattning inte något behov av utökade krav på 
säkerheter. BKAB avstyrker såväl den nya definitionen av kompletteringsbeloppet i 5 § 
finansieringslagen som den föreslagna nya 11 b § finansieringslagen. 
 
Ändrad rollfördelning 
 
SSM föreslår att 3 § 4 finansieringsförordningen ska få ändrad lydelse. Förslaget innebär att 
reaktorinnehavarna inte längre har någon roll när förslag till kompletteringsbelopp utarbetas. 
Istället ska förslag till kompletteringsbelopp direkt tas fram av SSM som sedan lämnar det till 
regeringen för beslut, se 20 § finansieringsförordningen. Detta innebär en väsentligt ändrad 
rollfördelning. 
 
Nuvarande rollfördelning vid beräkning av kompletteringsbeloppet har emellertid fungerat väl 
och ger också reaktorinnehavarna rimligt inflytande och insyn över en del av 
finansieringssystemet som är av stor betydelse för dem. BKAB avstyrker därför SSM:s förslag till 
ändrad rollfördelning. 
 
Tillämpning av ALM-analys 
 
I den remitterade rapporten anger SSM att kompletteringsbeloppet enligt de föreslagna reglerna 
kan beräknas med hjälp av en s.k. ALM-modell. ALM-analyserna är tänkta att genomföras av 
Nordea och modellen för analysen kommer att ägas av Nordea även framöver.  
 
Beräkning och beslut om kompletteringsbeloppet utgör emellertid viktiga led i den 
myndighetsutövning som mynnar ut i krav på stora säkerheter från reaktorinnehavarna. Det är 
ett oeftergivligt krav att beräkningarna görs med full öppenhet och att det finns möjlighet till 
kontroll av gjorda beräkningar. Tillämpning av ALM-analys medger dock inte detta och 
möjligheten till insyn i beräkningarna kommer att bli begränsad eller obefintlig. Till detta kommer 
att beräkningsmodellen är ytterst komplicerad.  
 
Den fortsatta utvecklingen av ALM-modellen kommer dessutom sannolikt att kosta stora belopp. 
BKAB anser inte att det är rimligt att SSM bekostar utveckling och upprätthållande av modellen 
för ALM-analyserna med medel från kärnavfallsfonden. BKAB ifrågasätter även om SSM 
framöver har möjlighet att driva och beställa denna typ av systemutvecklingsprojekt. 
 
Sammantaget är det tänkta arbetssättet för beräkning av kompletteringsbeloppet med hjälp av 
en ALM-analys oacceptabelt. BKAB avstyrker förslaget. 
 
Ändrad definition av reaktorinnehavare 
 
BKAB motsätter sig SSM:s föreslag att definitionen av reaktorinnehavare ändras på sådant sätt 
att Barsebäcks Kraft AB, som idag faller utanför den gällande definitionen av reaktorinnehavare i 
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finansieringsförordningen, kommer att omfattas av denna och därmed ska ställa säkerhet för 
kompletteringsbeloppet, se förslaget till ändring i 3 § finansieringslagen. Barsebäcks reaktorer är 
redan på väg att avvecklas och rivas. Eftersom kostnaderna till stora delar kommer att uppstå i 
närtid är osäkerheterna små. Det finns därför inte något skäl att på föreslaget sätt utöka kravet 
på säkerheter.  
 
Mot bakgrund av ovanstående avstyrker BKAB den föreslagna ändringen av definitionen av 
reaktorinnehavare. 
 
2.4 Förvaltning av kärnavfallsfonden 

BKAB:s synpunkter beträffande förvaltning av kärnavfallsfonden  
 
SSM föreslår att det i 12 § finansieringslagen ska anges att kärnavfallsfonden ska förvaltas 
enligt den s.k. aktsamhetsprincipen. Vidare föreslås en ny förordning om förvaltning av 
inbetalade medel i kärnavfallsfonden (förvaltningsförordningen).  
 
BKAB är positiv till införandet av aktsamhetsprincipen. De föreslagna utökade 
placeringsmöjligheter bidrar dessutom till att ytterligare stärka finansieringssystemet. 
Regleringen i den föreslagna förvaltningsförordningen är emellertid tämligen detaljerad, vilket 
innebär att betydelsen av aktsamhetsprincipen urholkas. Enligt BKAB:s uppfattning vore det 
lämpligare med friare placeringsregler inom ramen för aktsamhetsprincipen. Oavsett detta 
framstår den föreslagna regleringen som väl avvägd som ett första steg och BKAB tillstyrker 
därför förslaget till förvaltningsförordning. 
 
Inflytande för kärnkraftbolagen 
 
BKAB anser att kärnkraftbolagen bör få ökat inflytande över placeringarna samt att tillsynen och 
kontrollen ska stärkas. 
 
Ett ökat inflytande för kärnkraftbolagen kan införas på olika sätt. För närvarande utses två av sju 
styrelseledamöter på förslag av industrin och ett sätt att öka kärnkraftbolagens inflytande skulle 
kunna vara att ge kärnkraftbolagen möjlighet att nominera fler ledamöter. En annan möjlighet att 
öka inflytandet är att inrätta ett placeringsutskott med representanter för kärnkraftbolagen som 
bland annat har till uppgift att lämna förslag till styrelsen avseende placeringsriktlinjer, val av 
förvaltare, taktisk allokering m.m.  
 
Tillsyn och kontroll 
 
BKAB föreslår att det i förordningen (2007:1055) med instruktion för kärnavfallsfonden införs 
regler om tillsyn över förvaltningen i enlighet med vad som framgår av SKB:s Remissvar.  
 
2.5 Övriga förslag 

 
Ianspråktagande av säkerheter 
 
BKAB anser att den av SSM föreslagna förändringen i 15 a § och 15 b § finansieringslagen i 
princip är bra. Dock bör det tydligare framgå att en förutsättning för ianspråktagande är att 
tillståndshavaren inte uppfyller sin skyldighet att betala beslutad avgift.  
 
I 15 c § anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om att 
ställda säkerheter ska tas i anspråk. Med tanke på frågans avgörande betydelse anser BKAB att 
endast regeringen ska fatta sådant beslut. 
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I den föreslagna lagtexten anges att en säkerhet som tas i anspråk i den omfattning som behövs 
ska tillföras fonden. Förslaget bör formuleras om, så att det framgår att en säkerhet får tas i 
anspråk i den utsträckning det behövs för att säkerställa finansieringen av den aktuelle 
tillståndshavarens kostnader. Det bör också framgå att det belopp som tas i anspråk ska tillföras 
den aktuelle tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden.  
 
Riskbedömning och riskavgifter 
 
SSM föreslår att 28 § i finansieringsförordningen avseende kreditrisk ska utmönstras samt att 29 
§ i finansieringsförordningen ska få en helt ny lydelse som inte omfattar riskavgifter. BKAB delar 
SSM:s motivering och instämmer i SSM:s förslag.  
 
3 MYNDIGHETSANSVARET 

Samtliga tre alternativ till koncentration av myndighetsuppgifterna som anges i den remitterade 
promemorian om myndighetsansvaret i finansieringssystemet är enligt BKAB:s uppfattning 
mindre lämpliga. Det finns enligt BKAB:s uppfattning inte någon anledning att ändra nuvarande 
väl fungerande fördelning av ansvar för berörda myndigheter och BKAB avstyrker föreslagna 
ändringar av myndighetsansvaret. 
 
4 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

Sammantaget innebär SSM:s förslag stora förändringar av finansieringslagen och 
finansieringsförordningen. Dessutom tillkommer de av SSM föreslagna förändringarna i 
myndighetsansvaret. Om förslagen genomförs riskeras det hittills stabila och välfungerande 
finansieringssystemet och osäkerheten om tillämpningen av regelverket skulle bli avsevärd. För 
att minska riskerna för finansieringssystemet och minska osäkerheten om tillämpningen kan 
regeringen överväga mindre ingripande ändringar än förslagen i det remitterade materialet.  
 
Följande förändringar kan genomföras i finansieringsförordningen med stöd av befintliga 
bemyndiganden i finansieringslagen eller utan särskilt bemyndigande. 
 
1. Ändring av den kalkylmässiga drifttiden från 40 till 50 år 
2. Angivande att SSM ska tillämpa en rak real diskonteringsränta om 3 %  
3. Precisering av förutsättningarna för användning av säkerheter 
4. Förordning om förvaltning av kärnavfallsfonden 
5. Utmönstring av paragraferna om beslut om statens kreditrisk och riskavgifter 
 
Med vänlig hälsning 
 
BARSEBÄCK KRAFT AB 
Rivningsplanering 
 
 
 
Leif Roth 


