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Ringhals AB (Ringhals) har beretts möjlighet att lämna yttrande beträffande rubricerat förslag. 
Ringhals ansluter sig till de remissvar som lämnas av Vattenfall AB och SKB AB, men vill 
särskilt framföra följande: 
 

1 NUVARANDE FINANSIERINGSSYSTEM OCH VISSA FÖRESLAGNA 
LAGÄNDRINGAR 

Finansieringssystemet har i allt väsentligt haft nuvarande utformning sedan 1980-talet. Systemet 
har 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. Enligt 
Ringhals finns det därför inte behov av stora genomgripande förändringar av nuvarande 
finansieringssystem. Ringhals är emellertid positivt till att genom den nya 11 a § i lagen 
(2006:647) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringslagen) fastställa grunderna för avgiftsberäkningen. Fastlagda beräkningsmetoder ger 
kärnkraftsindustrin bättre förutsättningar i planarbete och för bedömning av risker, samtidigt som 
det ger transparens gentemot tredje man. Positivt för förståelsen av lagen är också att vissa 
definitioner förtydligats och flyttats från 2 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för 
hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) till  
5 § finansieringslagen. Ringhals finner emellertid att den nya definitionen av 
kompletteringsbeloppet, som leder till ökade krav på finansiering av framtida osäkerheter, och 
dessutom innehåller det oprecisa begreppet ”hög sannolikhet” saknar bärande motiv i 
myndighetens utredning, se vidare under avsnitt 5. 
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2 KALKYLMÄSSIG DRIFTTID 

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

3 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. 
Ringhals anser, i enlighet med motiv i SKB:s 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%). 
 

4 KÄRNAVFALLSFONDENS PLACERINGSREGLEMENTE 

Ringhals tillstyrker förslaget om ett utökat placeringsreglemente och förutsätter samtidigt 
kärnkraftbolagens och dess ägares delaktighet genom representation och inflytande på fondens 
placeringsstrategier ökar. 
 

5 KOMPLETTERINGSBELOPPET 

SSM föreslår att kompletteringsbeloppet utökas från att säkerställa finansiering för oväntade 
utfall på kostnadssidan till att även inkludera osäkerheter på intäktssidan. Myndighetens förslag 
är att så kallade ALM–analyser ska användas för att få fram beloppen. Den slutliga utformning av 
den ALM-modell man avser att använda har ännu inte presenterats. Den information rörande 
ALM-analyserna som lämnats industrin har varit ofullständig och det är därför svårt att ta 
ställning till om det är en rimlig metod att använda för detta ändamål. 

Det är i vart fall enligt Ringhals olämpligt att införa en metod som minskar transparens och insyn 
i systemet och gör antaganden och underlag tillgängligt enbart för de som är insatta i den använda 
beräkningsmetodiken, särskilt om de som betalar till fonden saknar denna insyn. 
Genom den nya 11 b § finansieringslagen föreslås att det nya kompletteringsbeloppet, såsom det 
definieras i föreslagen 5 § finansieringslagen, ska beräknas med beaktande av osäkerheter om 
framtida avkastning på fonderade medel samt om framtida grundkostnader och merkostnader. 
Förslaget innebär en avsevärd höjning av kompletteringsbeloppet. Ringhals anser att nuvarande 
system med ställande av säkerheter för oplanerade händelser och obetalda avgifter, liksom 
möjligheten att begära tilläggssäkerheter, är och torde vara ett betryggande system även i 
framtiden.  

Nuvarande rollfördelning innebär att tillståndshavarna via SKB tar fram underlag för 
kompletteringsbeloppet. I förslaget förändras rollfördelningen så att SSM gör beräkningarna för 
kompletteringsbeloppet. Det innebär i förlängningen även att ett kontrollsteg försvinner då 
Regeringen blir både granskare och beslutsfattare. Ringhals avstyrker förslaget till ändrad 
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rollfördelning avseende kompletteringsbeloppet. Förslaget innebär att reaktorinnehavarna inte har 
insyn i och möjlighet att påverka de ingående delarna i kompletteringsbeloppet när detta 
utarbetas; ett kontrollsteg skulle försvinna. 
 

Sammanfattningsvis vill Ringhals framföra att nuvarande finansieringssystem fungerar väl, men 
att det finns visst behov av förändringar i nuvarande lagstiftning. Det är emellertid av största vikt 
att finansieringssystemet även fortsättningsvis är transparent såväl för de betalningsskyldiga som 
för övriga i omgivningen.    

 
Med vänlig hälsning 
 
Ringhals AB 
 
 
 
Eva Halldén 
VD 
   
 


