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Remissytrande över förslag till förändringar i lagen 
(2006:647) och förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet.  
Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har erbjudits möjlighet att yttra sig över 
Strålsäkerhetsmyndighetens (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” daterad 2013-06-04. 

FKA ställer sig bakom de remissvar som lämnats av Vattenfall och SKB och vill 
särskilt framhäva följande synpunkter: 

Nuvarande finansieringssystem 
FKA anser att rollfördelningen i systemet, enligt gällande regelverk, är tydlig och 
enkel. Finansieringssystemet har i allt väsentligt haft nuvarande utformning sedan 
1982 och fungerat väl och bidragit till att skapa ett system med en stabil grund för 
den långsiktiga finansieringen av omhändertagande av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Systemet med ställda säkerheter och den översyn av kärnavfallsavgifter 
och säkerheter som genomförs vart tredje år bidrar till ett robust svenskt 
finansieringssystem som blivit en förebild internationellt. FKA anser därför att det 
inte finns behov av stora genomgripande förändringar av nuvarande 
finansieringssystem. 

Kalkylmässig drifttid 
FKA har som planeringsförutsättning en drifttid som är 60 år för samtliga tre 
reaktorer. Vår uppfattning är att den kalkylmässiga drifttiden inom 
finansieringssystemet bör så långt möjligt stämma överens med den verkliga 
planeringen och FKA tillstyrker därför förslaget till ändring av den kalkylmässiga 
drifttiden från 40 till 50 år. 
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Diskonteringsränta 

Ett finansieringssystem med stabila avgifter över tid är en grundläggande 
planeringsförutsättning för verksamheten på kraftverken. Den enskilt viktigaste 
faktorn vid beräkning av kärnavfallsavgiften är diskonteringsräntan. Den av SSM 
föreslagna räntekurvan innebär att marknadsräntan vid varje avgiftsbeslut kommer 
att få stort genomslag. Detta är inte motiverat med hänsyn till långsiktigheten i 
placeringarna och den återkommande översynen av underlaget. Stabiliteten i 
systemet kan omintetgöras och leda till stora svängningar i avgiftsnivåerna. FKA 
anser, i enlighet med motiv i SKBs yttrande, att en långsiktig rak real ränta om 3% 
ska tillämpas då detta väl speglar fondens historiska avkastning (avkastning i medel 
under 16 år 5,3%). 

Fondens placeringsreglemente 
FKA tillstyrker förslaget om ett utökat placeringsreglemente och förutsätter samtidigt 
att kärnkraftbolagens delaktighet genom representation och inflytande på fondens 
placeringsstrategier ökar. 

Kompletteringsbeloppet 
FKA avstyrker förslaget till ändrad rollfördelning avseende kompletteringsbeloppet. 
Förslaget innebär att reaktorinnehavarna inte längre har någon roll när förslag till 
kompletteringsbelopp utarbetas och därmed skulle ett kontrollsteg försvinna. 

Brevet skickas även elektroniskt till: 
m.registrator@regeringskansliet.se 
anna sanell@regeringskansliet.se 

Med vänlig hälsning 

Forsmarks Kraftgrupp AB 
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