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Remissvar avseende förslag till förändringar i lagen (2006:647) 

om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet m.m. (M2013/1587/Ke) 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har beretts tillfälle att yttra sig över Strålsäker-

hetsmyndighetens (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” da-

terad 2013-06-04. Den angivna lagen och förordningen kallas nedan finansieringslagen 

respektive finansieringsförordningen. I det remitterade materialet ingår också Miljödepar-

tementets promemoria ”Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet” daterad 2013-06-25. 

 

SKB har utarbetat detta remissvar i samarbete med Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige 

AB och Fortum Generation AB. När det nedan hänvisas till SKB avses också Vatten-

fall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och Fortum Generation AB. De angivna bolagen 

(utom SKB) avser också att ge in separata remissvar. 

  

Disposition 

SKB:s yttrande inleds med en sammanfattning. Därefter lämnar SKB synpunkter på de 

större och mer principiella delarna av förslagen i det remitterade materialet. Avslutningsvis 

pekar SKB på förändringar av systemet som kan göras genom mindre ingripande förord-

ningsändringar. I bilaga 1 lämnas detaljsynpunkter på författningsförslagen.  

Sammanfattning  

1. SKB tillstyrker förslaget att förlänga den kalkylmässiga drifttiden från 40 till 50 år. 

Förslaget stämmer bättre överens med reaktorernas tekniska livslängd och den 

drifttid som reaktorägarna planerar för än den nu gällande kalkylmässiga drifttiden. 

 

2. SKB tillstyrker förslaget att i en ny 11 a § finansieringslagen lägga fast grunderna 

för avgiftsberäkningen. Avgiftsberäkningarna har stor betydelse för kärnkraftsindu-

strin och det är därför rimligt att beräkningen regleras i lag. 

 

3. SKB avstyrker de föreslagna bestämmelserna om diskonteringsränta i 15 a § - 

15 c § finansieringsförordningen. Förslaget avspeglar inte kärnavfallsfondens för-

väntade långsiktiga avkastning. Det ger istället stort genomslag för marknadsrän-

torna vid tidpunkten för avgiftsbesluten, vilket är omotiverat med hänsyn till lång-
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siktigheten i kärnavfallsfondens placeringar. Förslaget skulle leda till avgiftsnivåer 

som varierar starkt. 

 

4. SKB förordar att det föreskrivs att en rak real diskonteringsränta om 3 % ska till-

lämpas när avgiftsförslag utarbetas. Denna ränta avspeglar fondens förväntade 

långsiktiga avkastning och skulle bidra till stabila avgifter. I andra hand förordar 

SKB en diskonteringsränta beräknad utifrån en räntekurva uppbyggd i två steg, en-

ligt SKB:s förslag i avsnitt 2.2 nedan. 

 

5. SKB avstyrker förslagen om utökade kompletteringsbelopp. SSM har inte presente-

rat något bärande skäl för de dramatiskt ökade kraven på säkerheter som förslaget 

innebär. 

 

6. SSM avser att beräkna kompletteringsbeloppet med hjälp av s.k. ALM-analyser. 

SKB avstyrker detta förfaringssätt eftersom det inte uppfyller de krav på transpa-

rens som kan ställas i samband med myndighetsutövning mot enskilda. SSM skulle 

bli beroende av Nordea för genomförande av analyserna och varken tillståndsha-

varna eller regeringen skulle ha möjlighet att verifiera beräkningarna.  

 

7. SKB avstyrker den föreslagna nya definitionen av reaktorinnehavare i 3 § finansie-

ringslagen, som skulle få till följd att Barsebäck Kraft AB ska ställa säkerhet för 

kompletteringsbeloppet.  

 

8. SKB tillstyrker förslaget att Kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter ska utökas. 

Förslaget kan bidra till att stärka finansieringssystemet. SKB anser dock att kärn-

kraftbolagen bör få ökat inflytande över placeringarna samt att tillsynen och kon-

trollen över förvaltningen ska stärkas. 

 

9. SKB 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. SKB anser dock att förslagen till 15 a § och 15 b § finansieringslagen 

bör förtydligas i vissa avseenden. I bilaga 3 lämnas förslag till författningstext. 

 

10. SKB tillstyrker att reglerna om statens kreditrisk och riskavgift i 28 § och 29 § 

finansieringsförordningen utmönstras. 

 

11. SKB avstyrker förändringar av myndighetsansvaret i finansieringssystemet enligt 

diskussionen i den remitterande promemorian. Inom systemet ryms ett antal skilda 

myndighetsuppgifter. Det är naturligt att olika myndigheter är bäst lämpade att han-

tera olika uppgifter. Några skäl för att förändra ansvarsfördelningen redovisas inte. 

Tvärtom anges i den remitterade promemorian att det inte råder några tveksamheter 

om gränsdragningen mellan myndigheterna.  

 

12. I avsnittet 4 nedan, ”Avslutande synpunkter”, föreslår SKB ändringar i finansie-

ringssystemet som kan göras genom enbart förordningsändringar.  
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1. Finansieringssystemets nuvarande utformning 

1.1 Finansieringssystemet är robust 

Det svenska finansieringssystemet regleras av finansieringslagen och finansieringsförord-

ningen. Syftet med systemet är att säkerställa finansieringen av omhändertagande och slut-

förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som inte utgör driftavfall. Systemet kan 

översiktligt beskrivas med följande punkter. 

1. Reaktorinnehavarna beräknar vart tredje år kostnaderna för de åtgärder som omfat-

tas av systemet och ger in beräkningen till SSM. Man tar samtidigt fram underlag 

för de säkerheter som ska ställas. 

2. SSM granskar kostnadsberäkningen och underlaget för säkerheterna samt upprättar 

förslag till kärnavfallsavgifter och säkerheter. Förslagen ges in till regeringen. 

3. Regeringen beslutar om avgifter och säkerheter. Ett nytt beslut fattas vart tredje år. 

4. Reaktorinnehavarna betalar avgifter och ställer säkerheter. 

5. Inbetalade avgifter förvaltas av Kärnavfallsfonden. 

6. Reaktorinnehavarna tar, efter godkännande från SSM, ut medel från fonden för att 

finansiera omhändertagande och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnav-

fall. 

7. SSM kontrollerar att uttagna medel använts för avsett ändamål. 

 

Rollfördelningen i systemet är enligt gällande regelverk tydlig och enkel. Reaktorinneha-

varna beräknar kostnaderna och de osäkerheter som är förknippade med dessa. SSM 

granskar och lämnar förslag till regeringen som beslutar om avgifter till kärnavfallsfonden. 

Kärnavfallsfonden förvaltar kapitalet. 

 

Finansieringssystemet har i huvudsak haft nuvarande utformning sedan 1981. Systemet har 

fungerat väl och har bidragit till att skapa en stabil grund för långsiktig finansiering av 

omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall. I Kärnavfallsfonden finns för när-

varande cirka 50 miljarder kronor fonderade, vilket innebär att den del av SKB:s verksam-

het som kärnkraftbolagen bekostar med medel från fonden är finansierad för decennier 

framöver. För beräknade kostnader som inte täcks av fonderade medel, och även för opla-

nerade händelser, ställs säkerheter av kärnkraftbolagens ägare.  

 

Kärnkraftbolagen är vidare, enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknik-

lagen), ytterst ansvariga för kostnaderna. Samtliga kärnkraftbolag ingår i koncerner med 

tillgångar som vida överstiger de belopp som man ställt säkerhet för. En viktig del i syste-

mets funktion är också att kärnavfallsavgifterna och säkerheterna ses över vart tredje år. 

Därmed kan hänsyn löpande tas till ändringar i kostnadsunderlag, tidplaner och andra fak-

torer som påverkar systemet. 

 

Det robusta svenska finansieringssystemet har blivit en erkänd förebild internationellt. EU-

kommissionen har t.ex. i ett meddelande till Europaparlamentet och rådet angett Sverige 

som ett exempel på land där tillräckliga belopp så här långt avsatts (COM(2013) 121 final 

daterat 2013-03-08) för hantering av kärnavfall. 
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1.2 Behov av förändringar 

Behovet av förändringar bör ses i ljuset av att systemet hittills fungerat väl. Det finns 

knappast behov av några stora genomgripande förändringar. Däremot kan det finnas an-

ledning att i författning lägga fast principer som utvecklats i praxis, vilket också är vad 

SSM i vissa avseenden föreslår. Det kan även finnas skäl till en del mindre ändringar. 

2. SSM:s förslag till förändringar  

2.1 Kostnadsberäkning  

SKB upprättar och ger på reaktorägarnas uppdrag vart tredje år in kostnadsberäkningar till 

SSM. Med utgångspunkt i kostnadsberäkningarna upprättar SSM förslag till kärnavfalls-

avgifter som ges in till regeringen. Kostnadsberäkningen ligger också till grund för förslag 

till och beslut om finansierings- och kompletteringsbelopp, som ska täckas av säkerheter. 

 

I det remitterade förslaget finns bestämmelser om kostnadsberäkningar i 17 a § 2 finansie-

ringslagen och 3 och 4 §§ finansieringsförordningen. Förslaget innebär att den grundläg-

gande regeln om skyldigheten att upprätta kostnadsberäkningar flyttas från förordningen 

till lagen. Detta gör enligt SKB:s uppfattning finansieringslagen tydligare. De ändringar 

som föreslås i 3 § finansieringsförordningen innebär i huvudsak mindre ändringar som 

kommenteras i bilaga 1. Det nya, näst sista stycket i paragrafen innebär ett förtydliganden 

såtillvida att en del av metoden för kostnadsberäkningen som redan tillämpas i praxis 

anges i författning. 

 

En viktig beräkningsförutsättning för kostnader, avgifter och säkerheter är den antagna 

drifttiden för reaktorerna. I 4 § 1 finansieringsförordningen anges för närvarande att kost-

nadsberäkningarna ska utgå från en total drifttid om 40 år. SSM föreslår att tiden ändras till 

50 år.   

 

Den föreslagna förändringen stämmer överens med reaktorernas tekniska livslängd efter de 

senaste årens investeringar och säkerhetshöjande åtgärder. För samtliga reaktorer som för 

närvarande är i drift planerar reaktorinnehavarna för en drifttid som är 50 år eller längre. 

Enligt SKB:s uppfattning är det viktigt att den kalkylmässiga drifttid som tillämpas inom 

finansieringssystemet stämmer överens med den verkliga planeringen. Drifttiden avgör hur 

mycket använt bränsle och kärnavfall som uppkommer och vars omhändertagande ska sä-

kerställas genom finansieringslagen. Drifttiden är också en viktig faktor vid beräkning av 

avgifterna. Ju längre drifttid, desto längre tid att generera inbetalningar till finansieringssy-

stemet. 

  

SKB:s inställning till förslagen avseende kostnadsberäkningar 

SKB tillstyrker förslaget till nya regler om kostnadsberäkningarna och anser att den före-

slagna förlängda kalkylmässiga drifttiden om 50 år är en avgörande och omistlig del av 

SSM:s förslag. 

2.2 Beräkning av kärnavfallsavgifter 

Tidigare avgiftsnivåer 

Syftet med finansieringssystemet är att säkerställa finansieringen av kostnaderna för hante-

ring av använt kärnbränsle och kärnavfall som inte utgör driftavfall samt för rivning och 

avveckling av kärntekniska anläggningar. För att syftet ska uppnås måste kärnavfallsavgif-
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terna över tiden ligga på en sådan nivå att tillräckliga medel kan fonderas. Avgifterna ska 

inte vara så höga att en överfondering uppstår och de ska inte vara så låga att syftet riske-

ras. 

 

Såsom beskrivits inledningsvis har systemet hittills fungerat väl och uppfyllt sitt syfte. 

Cirka 50 miljarder kronor har fonderats och avgifterna har över tid varit stabila. Under en 

lång period från mitten av 1990-talet till 2011 låg avgifterna på en nivå runt 1 öre/kWh. 

Vid det senaste avgiftsbeslutet 2011 höjdes avgifterna till 2,2 öre/kWh. Höjningen var en 

följd av bl.a. beräknade kostnadsökningar för kärnavfallsprogrammet, men också delvis 

nya utgångspunkter beträffande diskonteringsräntan.  

 

Förslag till reglering av avgiftsberäkningen 

För närvarande finns det endast en mycket övergripande bestämmelse om beräkningen av 

kärnavfallsavgifter. I 6 § finansieringsförordningen anges att SSM:s avgiftsförslag ska 

upprättas så att samtliga förväntade kostnader kan förväntas bli täckta av de avgifter som 

betalas under reaktorernas återstående drifttid. I den remitterade rapporten föreslår SSM att 

det införs en ny 11 a § i finansieringslagen som anger grunderna för avgiftsberäkningen.  

 

Enligt SKB:s bedömning stämmer den föreslagna 11 a § finansieringslagen väl överens 

med den praxis som utvecklats för avgiftsberäkningarna. SKB anser att det är rimligt att 

grunderna för avgiftsberäkningen anges i lag. 

 

Den enskilt viktigaste faktorn vid beräkningen av kärnavfallsavgifterna är diskonterings-

räntan. I den föreslagna, nya 11 a § finansieringslagen anges att diskonteringsräntan ska 

motsvara den förväntade avkastningen av kärnavfallsfonden. Såsom anges nedan anser 

SKB emellertid att SSM:s förslag till diskonteringsränta saknar koppling till fondens för-

väntade avkastning. 

  

Förslag till detaljreglering av diskonteringsräntan  

SSM föreslår tre nya paragrafer i finansieringsförordningen, 15 a § - 15 c §, med utförliga 

regler om vilken ränta som ska användas vid avgiftsberäkningen. Bestämmelserna gäller 

enligt sin ordalydelse endast när SSM tar fram förslag till avgifter. I princip skulle alltså 

regeringen vid sina avgiftsbeslut kunna välja att tillämpa en annan diskonteringsränta. En-

ligt SKB:s uppfattning innebär förslagen i denna del i praktiken ändå en detaljstyrning av 

avgiftsbesluten – det är svårt att se att regeringen i förordningen skulle ange detaljerade 

regler om diskonteringsräntan för att sedan frångå dessa vid avgiftsbesluten.  

 

För att finansieringssystemet ska fylla sin funktion bör en diskonteringsränta användas 

som ger en korrekt avgift, dvs. en avgift som säkerställer att kommande avgifter tillsam-

mans med redan fonderade medel motsvarar de förväntade kostnaderna. En alltför låg dis-

konteringsränta leder till onödigt höga avgifter medan en för hög ränta leder till för låga 

avgifter. 

 

SSM:s förslag i 15 a - 15 b §§ finansieringsförordningen innebär att en räntekurva ska 

konstrueras med hjälp av två andra räntekurvor och interpolering mellan dessa. I 15 c § 

föreslås också att en ränta om 0,5 procentenheter ska läggas till den sålunda konstruerade 

räntekurvan. Förslaget motsvarade i det marknadsläge som rådde 2012-12-31 en rak real-

ränta på i medeltal cirka 1,9 %.  
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Den räntekurva som SSM föreslår bygger på räntekurvor avsedda för att diskontera place-

ringar i pensions- och livförsäkringsbranschen. Bland annat bygger förslaget på den s.k. 

tjänstepensionskurvan som SSM hämtat från Finansinspektionens föreskrifter avseende 

tjänstepensionsförsäkringar.  

 

Finansieringssystemet skiljer sig emellertid på flera väsentliga punkter från ett pensionssy-

stem. Detta utvecklas i promemorian ”Diskonteringsräntan i PLAN-kalkylen” av professor 

Lars Bergman och docent Ulf Jakobsson, se bilaga 2 till detta remissyttrande. Enligt SKB:s 

uppfattning är det fundamentalt fel att använda diskonteringsmetoder och regelverk av-

sedda för pensionssystem för en omarbetning av finansieringssystemet. Gör man det bort-

ser man från grundläggande komponenter i finansieringssystemet, som inte finns i ett pens-

ionssystem, nämligen: att kärnkraftbolagen enligt lag är skyldiga att finansiera hanteringen 

av sina restprodukter och att bolagen därför måste skjuta till pengar om fonderade medel 

skulle visa sig vara otillräckliga, att säkerheter ställs inom systemet samt att avgifter och 

säkerheter ses över vart tredje år. 

 

SSM har inte visat vilken koppling som den framtagna räntekurvan har till fondens förvän-

tade avkastning över tid. Tillägget på 0,5 procentenheter som föreslås i 15 c § avses t.ex. 

spegla den högre avkastningen på aktier jämfört med statspapper och säkerställda obligat-

ioner. Tillägget har beräknats med utgångspunkten att aktier skulle ge 2,5 % högre avkast-

ning och att 20 % av fondens tillgångar placeras i aktier, se avsnitt 6.2.3 i den remitterade 

rapporten. Historiskt har avkastningen på aktier emellertid enligt avsnitt 6.2.1 i rapporten i 

genomsnitt varit 3,5 % högre. Det är även inkonsekvent att utgå från att 20 % av tillgång-

arna placeras i aktier samtidigt som man föreslår att kärnavfallsfonden ska kunna placera 

40 % av tillgångarna i aktier, se 5 § i förslaget till förordning om förvaltning av inbetalade 

medel i kärnavfallsfonden. Tillägget borde istället vara minst 1 procentenhet. 

 

SKB:s uppfattning är sammantaget att det inte finns någon sådan koppling och att SSM:s 

förslag alltså inte stämmer med det grundläggande kravet på räntan som SSM föreslår i 

11 a § fjärde stycket finansieringslagen.  

 

SSM:s förslag avviker också från den hittills väl etablerade praxisen för val av diskonte-

ringsränta inom finansieringssystemet utan att SSM angett några skäl till detta. Under i 

stort sett hela den tid som finansieringssystemet funnits har en rak real diskonteringsränta 

använts. Den reala räntesatsen har legat mellan 2 % och 4 %. Fram till 1995 användes en-

bart en diskonteringsränta om 2,5 %, vilken baserades på en bedömning av den samhällse-

konomiska tillväxten. Under åren 1996 t.o.m. 2007 tillämpades ett system med två räntor. 

För den inledande perioden användes en ränta för diskonteringen motsvarande den förvän-

tade avkastningen på placerade medel. Längden på den inledande perioden varierade. Till 

en början bestämdes periodens längd utifrån fondens reala avkastningsmål, därefter be-

stämdes längden utifrån durationen på fondens placeringar. Diskonteringsräntan för tiden 

efter den sålunda bestämda inledande perioden baserades på den långsiktiga realräntan. 

 

Sammantaget kan SKB inte se att SSM motiverar den föreslagna avvikelsen från den hit-

tillsvarande synen på diskonteringsräntan i finansieringssystemet, dvs. den tillämpning 

som gällt under den tid då fondkapitalet om cirka 50 miljarder kronor byggts upp. Istället 

har SSM tagit fram tekniskt komplicerade förslag som baseras på en tillämpning av dis-

konteringsmetoder avsedda för pensionsbranschen. Det torde därtill krävas expertkompe-

tens för att kunna förstå hur räntekurvan byggs upp, vilket innebär att transparensen i sy-

stemet minskar. En följd av det komplicerade förslaget torde också bli att regeringens möj-
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ligheter 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 

denna bestäms på ett vetenskapligt, korrekt och transparent underlag. SSM:s förslag upp-

fyller enligt SKB:s uppfattning inte dessa krav och det bör därför inte läggas till grund för 

författningsändringar eller annars tillämpas för avgiftsuttag från enskilda rättssubjekt. 

  

SKB:s förslag till diskonteringsränta 

SKB delar uppfattningen att diskonteringsräntan bör baseras på kärnavfallsfondens förvän-

tade avkastning såsom anges i förslaget till 11 a § finansieringsförordningen. Professor 

Lars Bergman och docent Ulf Jakobsson konstaterar i sin promemoria ”Diskonteringsrän-

tan i PLAN-kalkylen”, bilaga 2, att det finns starka teoretiska och empiriska skäl att anta 

att det finns en likhet mellan långsiktiga samhällsekonomiska avkastningskrav och fondens 

långsiktiga, förväntade avkastning.  Bergman och Jakobsson rekommenderar därför en rak 

real diskonteringsränta om 3 %. 

 

Den rekommenderade diskonteringsräntan avspeglar långsiktigheten i placeringarna i kär-

navfallsfonden. Under vissa perioder, såsom för närvarande, kan det förväntas att avkast-

ningen på kärnavfallsfondens placeringar är lägre 3 % realt. Under andra perioder kommer 

avkastningen att vara högre. Det väsentliga är att avkastningen över tid kan förväntas 

uppgå till 3 % i reala termer. Såsom SSM anger i den remitterade rapporten (se s. 27-28) 

har fondens avkastning under perioden 1996-2012 legat på i genomsnitt 5,3 % realt per år. 

 

I den av SSM föreslagna räntekurvan kommer istället marknadsräntan vid varje avgiftsbe-

slut få stort genomslag, vilket är omotiverat med hänsyn till långsiktigheten i placeringar-

na. Det kan i sin tur förväntas leda till svängningar i avgiftsnivåerna. 

 

SKB förordar att det i finansieringsförordningen anges att SSM ska tillämpa en rak real 

ränta om 3 % när myndigheten tar fram sina avgiftsförslag. Detta skulle kunna göras ge-

nom ett nytt tredje stycke i 8 § finansieringsförordningen med följande lydelse. ”Vid be-

räkningen av avgiftsförslaget ska Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpa en rak real diskonte-

ringsränta om 3 procent”. 

 

I andra hand förordar SKB en återgång till systemet med två räntor som tillämpades under 

åren 1996 t.o.m. 2007. Ett sådant system ligger närmare SSM:s förslag, men ger inte lika 

stort genomslag åt marknadsräntorna vid tidpunkten för avgiftsbesluten. Ett nytt tredje 

stycke i 8 § finansieringsförordningen skulle då kunna formuleras enligt följande. ”Vid 

beräkning av avgiftsförslaget ska Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpa en räntesats för dis-

kontering av framtida kostnader och framtida avkastning av Kärnavfallsfonden som beräk-

nas utifrån en diskonteringsräntekurva uppbyggd i två steg.  Det första steget ska motsvara 

kärnavfallsfondens beräknade reala avkastning under en period som motsvarar den genom-

snittliga löptiden på Kärnavfallsfondens räntebärande placeringar. För tiden därefter ska en 

rak real diskonteringsränta om 3 % procent tillämpas.” 

 

SKB:s förslag till rak real ränta om 3 % bygger, som framgår ovan, på en bedömning av 

långsiktiga samhällsekonomiska avkastningskrav. I den mån regeringen vid ett framtida 

avgiftsbeslut gör en annan bedömning av den långsiktiga samhällsekonomiska utveckling-

en kan regeringen frångå ett förslag baserat på den raka reala räntan om 3 %. SKB:s för-
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slag innebär således att regeringens utrymme för egna överväganden i praktiken blir större 

än med SSM:s komplicerade förslag.    

 

Konsekvenser av föreslagen diskonteringsränta 

I avsnitt 12 i SSM:s rapport redovisas indikativa, genomsnittliga avgiftsnivåer med till-

lämpning 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. Den redovisade förändringen 

mellan de olika beräkningsfallen beror helt på ändringar i ränteläget.  

 

SSM:s redovisning visar med tydlighet att avgifterna med tillämpning av SSM:s förslag 

kommer att variera avsevärt beroende på marknadsläget vid tiden för avgiftsbesluten. För-

slaget innebär alltså att man minskar den stabilitet som hittills funnits i finansieringssyste-

met. Med tillämpning av en rak realränta såsom hittills tillämpats och som SKB förordar 

skulle det inte uppstå några variationer i avgifterna utifrån marknadsläget. Däremot skulle 

avgifterna kunna variera av andra skäl, t.ex. ändrade kostnader eller lägre elproduktion än 

planerat. 

 

De ovan nämnda avgiftsnivåerna och beräkningarna bygger på att SSM:s förslag genom-

förs avseende såväl diskonteringsränta som förlängd kalkylmässig drifttid och utökade 

placeringsmöjligheter för Kärnavfallsfonden. Om inte den förlängda kalkylmässiga driftti-

den eller de utökade placeringsmöjligheterna genomförs blir följden avgiftshöjningar, vil-

ket framgår av avsnitt 12.1.1, tabell 4 i SSM:s rapport. Detta gäller även i nuvarande ränte-

läge. 

 

SKB:s inställning till förslagen avseende avgiftsberäkning 

SKB tillstyrker SSM:s förslag till ny 11 a § finansieringslagen. SKB avstyrker förslaget till 

15 a § - 15 c § finansieringsförordningen. SKB föreslår att det i 8 § finansieringsförord-

ningen anges att en rak real diskonteringsränta om 3 % procent ska tillämpas när avgifts-

förslag utarbetas. I andra hand föreslår SKB att det föreskrivs att en räntesats beräknad 

utifrån räntekurva uppbyggd i två steg ska tillämpas, enligt förslaget ovan. 

2.3 Beräkning av kompletteringsbeloppet 

Enligt 2 § finansieringsförordningen ska kompletteringsbeloppet motsvara kostnader som 

kan uppkomma till följd av oplanerade händelser. Bestämmelsen har alltså hittills tagit 

sikte på oväntade kostnadsökningar. Det ankommer på reaktorinnehavarna att vart tredje år 

ange vilket kompletteringsbelopp som bör gälla för den kommande treårsperioden, se 3 § 4 

finansieringsförordningen. SSM lämnar sedan förslag på kompletteringsbelopp till rege-

ringen, se 20 § finansieringsförordningen. 

 

Kompletteringsbeloppet har alltså hittills tagit sikte på oväntade kostnadsökningar. Belop-

pet har bestämts enligt en modell där reaktorinnehavarna gör beräkningen, SSM kontrolle-

rar och lämnar förslag och regeringen beslutar. 

  

Utökat kompletteringsbelopp 

I SSM förslag till ändringar i 5 § finansieringslagen omdefinieras kompletteringsbeloppet. 

Där anges att beloppet ska bestämmas så att det, om det tillförs fonden, gör att den aktuelle 

”tillståndshavaren med hög sannolikhet kan fullgöra sina skyldigheter även om inga ytter-

ligare kärnavfallsavgifter betalas och inga ytterligare säkerheter ställs”. I den föreslagna 
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nya 11 b § finansieringslagen anges att beloppet ska beräknas med beaktande av osäker-

heter om framtida avkastning på fonderade medel samt om framtida grundkostnader och 

merkostnader. 

  

Konsekvenser av utökat kompletteringsbelopp 

Förslaget innebär en avsevärd höjning av kompletteringsbeloppet. För närvarande uppgår 

det till omkring 8 miljarder kr. Enligt de illustrativa beräkningar SSM redovisar i avsnitt 

12.1.2 i den remitterade rapporten kommer beloppet med de föreslagna ändringarna att bli 

omkring 28,5 miljarder kr. Det bör noteras att SSM anger att beräkningen grundas på 

ofullständig och förenklad modell som bland annat utelämnar viktiga riskfaktorer. Ökning-

en kan alltså förväntas bli ännu större med tillämpning av en färdigutvecklad modell.  

 

Höjningar i den storleksordning som följer av förslaget kan ytterst påverka kreditratingen 

hos ägarna till kärnkraftbolagen och därmed påverka deras finansieringskostnader. 

  

SKB:s inställning till utökning av kompletteringsbeloppet 

Tillståndshavarna ställer redan idag säkerheter för såväl obetalda avgifter som för oplane-

rade händelser. Såväl avgifter som säkerheter ses över vart tredje år. Vid behov kan SSM 

enligt 5 § finansieringsförordningen begära in nya kostnadsberäkningar under löpande av-

giftsperiod. Baserat på dessa beräkningar kan SSM om det skulle vara påkallat enligt 7 § 

finansieringsförordningen lämna nya förslag till avgifter. Reaktorinnehavare är vidare 

skyldig att under vissa särskilda förutsättningar ställa tilläggssäkerheter, se 26 § finansie-

ringsförordningen och även SSM:s förslag till ändringar i denna paragraf. Dessutom finns, 

som nämnts ovan, redan 50 miljarder kronor fonderade. 

 

Mot denna bakgrund kan SKB inte se att det finns något rimligt behov av utökade krav på 

säkerheter och SSM har inte heller kunnat peka på något sådant behov. SKB 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 utar-

betas. Istället ska förslag till kompletteringsbelopp direkt tas fram av SSM som sedan läm-

nar det till regeringen för beslut, se 20 § finansieringsförordningen. Detta innebär en vä-

sentligt ändrad rollfördelning.  

 

Konsekvens av och SKB:s inställning till ändrad rollfördelning 

Regeringen har inte samma möjlighet som SSM att i sak granska ett förslag till komplette-

ringsbelopp. Den föreslagna förändringen innebär alltså att ett kontrollsteg försvinner. I 

praktiken blir konsekvensen att förslagsställarens, dvs. SSM:s, inflytande ökar. Reaktorin-

nehavarna förlorar allt inflytande över beräkningen och regeringens inflytande minskar. 

 

Nuvarande rollfördelning vid beräkning av kompletteringsbeloppet har fungerat väl och 

ger reaktorinnehavarna rimligt inflytande och insyn över denna del av finansieringssyste-

met som är av stor betydelse för dem. SKB avstyrker förslaget till ändrad rollfördelning. 
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Tillämpning av ALM-analys 

I avsnitt 9.2.1 i den remitterade rapporten anger SSM att kompletteringsbeloppet enligt de 

föreslagna reglerna kan beräknas med hjälp av en s.k. ALM-modell och att SSM påbörjat 

utvecklingen av en sådan modell.  

 

SSM har under det samråd som ägt rum med industrin i samband med SSM:s uppdrag att 

utarbeta den remitterade rapporten redogjort för sitt arbete med att ta fram en ALM-modell 

(se bl.a. Underlagspromemoria 3B daterad 2013-03-13). Därvid har framgått att ALM-

analyserna är tänkta att genomföras av Nordea och att modellen för analysen ägs av Nor-

dea. Såvitt framkommit under samrådet är SSM:s avsikt att vidareutveckla Nordeas mo-

dell, som är avsedd för matchning av placeringar och utbetalningar i pensionssystem, så att 

den går att använda för beräkningar av osäkerheter inom finansieringssystemet. 

 

Konsekvenser av tillämpning av ALM-analys 

Möjligheterna till insyn i beräkningarna kommer med föreslagen modell att bli begränsad 

eller obefintlig. Vare sig kärnkraftbolagen, regeringen eller allmänheten torde ha möjlighet 

att kontrollera beräkningarna utan att anlita Nordea som konsult (eller någon annan konsult 

som anlitas av SSM för att göra analysen). Till detta kommer att beräkningsmodellen är 

komplicerad – även den som får insyn torde ha mycket svårt att förstå hur den fungerar.  

 

Den fortsatta utvecklingen av ALM-modellen kan förmodas komma att kosta stora belopp. 

Detta gäller inte minst då systemet måste utvecklas särskilt för SSM:s behov. Därtill kom-

mer förmodligen att personal på SSM behöver allokeras för att genomföra modelleringen 

och tillse att systemet kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Kostnaderna för detta kom-

mer att belasta reaktorinnehavarna via finansieringssystemet. SKB anser att det är oaccep-

tabelt att i systemet bygga in sådana kostnadsdrivande faktorer helt utom reaktorägarnas 

kontroll. SKB ifrågasätter också om SSM i dagsläget har möjlighet att driva och beställa 

denna typ av systemutvecklingsprojekt. 

 

SKB:s inställning till tillämpning av ALM-analys 

Beräkning och beslut om kompletteringsbeloppet utgör viktiga led i myndighetsutövning 

som mynnar ut i krav på stora säkerheter från reaktorinnehavarna. Det är därför ett oefter-

givligt krav att beräkningarna görs med full öppenhet och möjlighet till kontroll av gjorda 

beräkningar. Tillämpning av ALM-analys i enlighet med SSM tänkta arbetssätt medger 

inte detta. 

 

SKB anser också att det inte är rimligt att SSM bekostar utveckling och upprätthållande av 

modellen för ALM-analyserna med medel från kärnavfallsfonden. 

 

Sammantaget är det tänkta arbetssättet för beräkning av kompletteringsbeloppet oaccepta-

belt. SKB avstyrker förslaget. 

 

Ändrad definition av reaktorinnehavare 

Enligt 21 § finansieringsförordningen är det reaktorinnehavare som ska ställa säkerheter 

för kompletteringsbeloppet. Barsebäck Kraft AB faller utanför den gällande definitionen 

av reaktorinnehavare i 2 § finansieringsförordningen eftersom bolagets båda reaktorer är 

permanent avstängda. SSM föreslår emellertid att definitionen av reaktorinnehavare ändras 

på sådant sätt att även Barsebäck Kraft AB kommer att omfattas av denna, se förslaget till 

ändringar i 3 § finansieringslagen.  
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SKB motsätter sig den föreslagna ändringen av definitionen av reaktorinnehavare som 

medför att Barsebäck Kraft AB också anses vara reaktorinnehavare och därför ska ställa 

säkerhet för kompletteringsbeloppet. Barsebäcks reaktorer är redan på väg att avvecklas 

och rivas. Eftersom kostnaderna i stora delar kommer att uppstå i närtid är osäkerheterna 

små och det finns därför i nuläget inte skäl att utöka kravet på säkerheter.  

 

SKB avstyrker den föreslagna ändringen av definitionen av reaktorinnehavare. 

 

Sammanfattning av SKB:s inställning till förslagen avseende kompletteringsbeloppet 

Det saknas egentliga behov av att utöka kompletteringsbeloppet på det sätt som SSM före-

slår. De föreslagna förändringarna skulle leda till avsevärda ökningar av säkerheterna för 

beloppet, vilket ytterst kan påverka kreditratingen och kreditkostnaderna för ägarna till 

kärnkraftbolagen. De föreslagna förändringarna innebär att den nuvarande, väl fungerande, 

rollfördelningen inom finansieringssystemet ändras och att det hittills inbyggda kontroll-

steget försvinner. Därtill är förslaget utformat så att beloppet ska beräknas på ett sådant 

sätt att det kommer att vara omöjligt att kontrollera beräkningen. SKB motsätter sig också 

av dessa skäl SSM:s förslag avseende kompletteringsbeloppet. 

2.4 Förvaltning av kärnavfallsfonden 

SSM föreslår att det i 12 § finansieringslagen ska anges att kärnavfallsfonden ska förvaltas 

enligt den s.k. aktsamhetsprincipen. Vidare föreslås en helt ny förordning där det regleras 

hur fondmedlen får placeras, förordningen om förvaltning av inbetalade medel i kärnav-

fallsfonden (förvaltningsförordningen). Förslaget innebär att i princip alla tillgångsslag, 

inklusive aktier, blir tillåtna. I förordningen regleras dock tämligen noga hur stor del av 

kapitalet som får placeras i olika tillgångsslag. Förslaget innebär en avsevärd utvidgning 

jämfört med dagens begränsade placeringsmöjligheter, jfr 19 § finansieringsförordningen. 

 

SKB:s synpunkter 

SKB är positiva till införandet av aktsamhetsprincipen. SKB:s bedömning är också att utö-

kade placeringsmöjligheter bidrar till att ytterligare stärka finansieringssystemet.  

 

Regleringen i den föreslagna förvaltningsförordningen av hur stora delar av fondens värde 

som får placeras i olika tillgångsslag är tämligen detaljerad. Detta innebär att betydelsen av 

aktsamhetsprincipen utholkas. Enligt SKB:s uppfattning vore det i princip lämpligare med 

friare placeringsregler inom ramen för aktsamhetsprincipen. Oavsett detta anser dock SKB 

att den föreslagna regleringen framstår som väl avvägd som ett första steg. Inom ett par år 

från ikraftträdande av förvaltningsförordningen bör dock tillämpningen utvärderas och 

friare placeringsregler övervägas. 

 

SKB:s inställning till den föreslagna förvaltningsförordningen 

SKB tillstyrker förslaget till förvaltningsförordning. 

 

Inflytande för kärnkraftbolagen 

När fondens placeringsmöjligheter utvidgas är det enligt SKB:s uppfattning naturligt att 

kärnkraftbolagens inflytande över fondens placeringsstrategier ökar. Det är kärnkraftbola-

gen, dvs. tillståndshavarna, som enligt 13 § kärntekniklagen svarar för de kostnader vars 

finansiering ska säkerställas genom finansieringslagstiftningen. Det är alltså kärnkraftbo-
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lagen som står risken för utfallet av fondens placeringar. Utökningen av fondens place-

ringsmöjligheter bör därför även innefatta förändringar som innebär att kärnkraftbolagen 

ges ett betydande inflytande över placeringsstrategierna.  

 

En annan viktig faktor i detta sammanhang är att de enskilda bolagen kan ha olika förut-

sättningar. Barsebäck Kraft AB:s produktion har upphört sedan länge och avveckling och 

rivning kommer att genomföras inom en nära framtid. För övriga kärnkraftbolag ligger den 

planerade avvecklingen och rivningen betydligt längre fram. Mot denna bakgrund kan det 

vara väl motiverat med olika placeringsstrategier för olika bolag. 

 

Ett betydande inflytande för kärnkraftbolagen kan införas på olika sätt. För närvarande 

utses två av sju styrelseledamöter på förslag av industrin. 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 representan-

ter för kärnkraftbolagen. Utskottet skulle ha till uppgift att lämna förslag till styrelsen av-

seende placeringsriktlinjer, val av förvaltare och taktisk allokering. Det skulle även ha till 

uppgift att följa upp verksamheten och ta egna initiativ till förändringar. Krav på ett place-

ringsutskott och dess sammansättning samt ramen för dess verksamhet skulle kunna anges 

i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden, men det bör ankomma 

Kärnavfallsfondens styrelse att på kärnkraftbolagens förslag utse ledamöterna. 

 

Tillsyn och kontroll 

För närvarande finns ingen särskild reglering rörande tillsyn och kontroll över förvaltning-

en av kärnavfallsfonden. Några sådana regler föreslås inte heller av SSM. Enligt SKB:s 

uppfattning skulle det redan med nuvarande regler för fondens placeringsmöjligheter fin-

nas skäl att överväga hur tillsynen och kontrollen skulle kunna förbättras. Om aktsamheten 

införs och placeringsmöjligheterna breddas blir detta behov än tydligare. Det rör sig om 

förvaltning av stora belopp och det är kärnkraftbolagen som står risken för utfallet av pla-

ceringarna. Från kärnkraftbolagens perspektiv är det därför viktigt att det finns en tillfred-

ställande tillsyn och kontroll över hur förvaltningen sköts. 

 

SKB föreslår att det i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden 

införs regler om tillsyn  över förvaltningen. Ansvaret för tillsynen bör ligga på styrelsen. 

Tillsynen bör innefatta en samlad månatlig rapportering av fondens förvaltning inklusive 

riskexponering och förvaltningsresultat. Rapporterna ska tillställas, förutom styrelsen, de 

funktioner i organisationen som har ett övergripande ansvar för förvaltningen.  Även de 

avgiftsskyldiga tillståndshavarna bör få del av denna rapportering. Därutöver bör förvalt-

ningen en gång per år utvärderas av en extern part med erforderlig kompetens. Utvärde-

ringen bör fokusera på risktagande i förhållande till fondens långsiktiga åtagande samt 

utfallet av fondens förvaltningsbeslut på olika nivåer, dvs. beslut på strategisk, taktisk och 

operationell nivå. En mer omfattande analys som även omfattar organisation och strategi 

för förvaltningen kan göras med t.ex. tre- eller femårsintervall. Alla de nämnda rapporterna 

och utvärderingarna bör delges de avgiftsskyldiga tillståndshavarna. 

2.5 Övriga förslag 

SKB kommenterar nedan SSM:s förslag avseende ianspråktagande av säkerheter och risk-

avgifter. Övriga delar av förslaget som inte kommenterats tidigare behandlas i bilaga 1.  
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Ianspråktagande av säkerheter 

För närvarande anges i 15 § finansieringslagen när de säkerheter som ställts inom finansie-

ringssystemet får tas i anspråk. Det har hittills ansetts otydligt huruvida de medel som fon-

derats måste vara förbrukade innan säkerheterna tas i anspråk eller om ianspråktagande 

kan ske vid en tidigare tidpunkt.  

 

SSM föreslår en noggrannare reglering om ianspråktagande av säkerheter i 15 a § och 

15 b § finansieringslagen. Förslaget innebär att säkerheterna kan tas i anspråk om det kan 

förväntas att en viss tillståndshavares fonderade medel inte kommer att räcka och till-

ståndshavaren inte vidtar åtgärder eller tillskjuter de medel som behövs.  

 

Förslaget undanröjer den ovan angivna otydligheten; fonderade medel behöver inte förbru-

kas innan säkerheterna tas i anspråk. SKB anser att den föreslagna förändringen i princip 

är bra. Dock borde det tydligare framgå att en förutsättning för ianspråktagande är att till-

ståndshavaren inte uppfyller sin skyldighet att betala beslutad avgift. Säkerheten bör alltså 

inte kunna tas i anspråk så länge en tillståndshavare fullgör sina skyldigheter.  

 

Med den föreslagna lydelsen skulle säkerheterna kunna tas i anspråk under löpande av-

giftsperiod trots att en tillståndshavare betalar sina avgifter. Det skulle t.ex. kunna vara 

fallet om kostnaderna under avgiftsperioden visar sig vara högre än vad som beräknades 

när avgiften fastställdes. Sådana situationer bör hanteras i samband med nästa avgiftsbeslut 

och bör inte vara grund för att ta i anspråk säkerheter. 

 

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 föreslår 

SKB att det endast är regeringen som beslutar. 

 

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 ak-

tuelle tillståndshavarens kostnader. Det bör också framgå att det belopp som tas i anspråk 

ska tillföras den aktuelle tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden. 

 

I bilaga 3 lämnar SKB förslag till formulering av 15 a § och 15 b §. 

 

Riskbedömning och riskavgifter 

Enligt 28 § finansieringsförordningen ska Riksgäldskontoret vart tredje år besluta om sta-

tens kreditrisk avseende de säkerheter som ställts för finansieringsbeloppet respektive 

kompletteringsbeloppet. I 29 § anges att Riksgäldskontoret under vissa förutsättningar får 

besluta att en reaktorägare ska betala en riskavgift. 

 

SSM föreslår att 28 § ska upphöra att gälla och att 29 § ska få en helt ny lydelse, som inte 

avser riskavgifter. Såväl riskbedömningen och riskavgiften ska således utmönstras enligt 

förslaget. Skälen till förslaget anges i avsnitt 11.1 i den remitterade rapporten. 

 

SKB delar SSM:s motivering och instämmer i förslaget.  
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3. Myndighetsansvaret 

I den remitterade promemorian om myndighetsansvaret i finansieringssystemet har tre al-

ternativ för koncentration av detta ansvar tagits fram. Alternativen är att någon av de myn-

digheter som idag har uppgifter inom systemet tar över samtliga uppgifter. Det innebär 

således en koncentration av uppgifterna till SSM, Kammarkollegiet (Kärnavfallsfonden har 

ingen egen personal, de nuvarande arbetsuppgifterna utförs av Kammarkollegietes perso-

nal) eller Riksgälden. I promemorian förordas inget av de tre alternativen. 

 

I promemorian anges inga egentliga skäl för att koncentrera myndighetsuppgifterna. Det 

enda som finns är otydliga hänvisningar till ett behov av helhetssyn och systemansvar. I 

promemorian anges i avsnitt 3.4 tvärtom att myndigheternas olika uppgifter är tydligt av-

gränsade i gällande regelverk och att det inte råder några tveksamheter om gränsdragning-

en mellan myndigheterna samt att behovet av samverkan mellan myndigheterna har be-

dömts vara begränsat. 

 

SKB:s uppfattning är att den nuvarande myndighetsorganisationen bör vara kvar. Inom 

finansieringssystemet förekommer olika myndighetsuppgifter som lämpligen hanteras av 

den myndighet som har rätt kompetens för respektive uppgift. Det ter sig naturligt att det är 

olika myndigheter som ansvarar för så vitt skilda uppgifter som att å ena sidan granska 

kärnkraftbolagens kostnadsberäkningar och upprätta förslag till avgifter och å andra sidan 

förvalta fonderat kapital. 

 

Samtliga tre alternativ till koncentration av myndighetsuppgifterna som anges i den remit-

terade promemorian ter sig olämpliga: 

1. Det är inte ändamålsenligt att SSM ska börja ägna sig åt kapitalförvaltning.  

2. Kammarkollegiet har idag en enda, klart avgränsad uppgift inom finansieringssy-

stemet; förvaltning av fonderade medel på uppdrag av Kärnavfallsfonden. Redan 

av denna anledning ter det sig märkligt att föra över hela ansvaret för systemet på 

kollegiet. Inte heller är det rimligt att inom Kammarkollegiet bygga upp den kom-

petens som behövs för att granska kostnadsberäkningar, vilket dessutom hänger 

nära samman med granskningen det forsknings- och utvecklingsprogram som 

kärnkraftbolagen ger in till SSM vart tredje år. För övrigt föreslår SSM större sam-

ordning mellan granskningen av kostnadsberäkningarna och programmet, se för-

slaget till ändringar i 3 § finansieringsförordningen. 

3. Riksgäldskontoret har idag ytterst begränsade uppgifter inom finansieringssyste-

met, främst rörande granskning av säkerheter. SSM föreslår dessutom att reglerna 

om riskbedömningar och riskavgifter som hanteras av Riksgäldskontoret ska utgå. 

Samma skäl mot att föra över uppgifterna till Kammarkollegiet gör sig gällande 

beträffande en överföring till Riksgäldskontoret. 

 

SKB:s inställning till ändringar av myndighetsansvaret 

Sammanfattningsvis anser SKB att det inte finns någon anledning att ändra nuvarande för-

delning av ansvar för berörda myndigheter. SKB avstyrker således ändringar av myndig-

hetsansvaret. 
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4. Avslutande synpunkter 

SSM:s förslag innebär stora förändringar av både finansieringslagen och finansieringsför-

ordningen. Många helt nya bestämmelser införs och flera bestämmelser utgår. Bestämmel-

ser flyttas mellan lagen och förordningen. I vissa avseenden föreslås en detaljreglering 

utan motsvarighet i gällande regelverk – det gäller t.ex. bestämmelserna om diskonterings-

räntan. I andra delar utvidgas gällande regler med övergripande nivå, medan den egentliga 

innebörden bestäms i den praktiska tillämpningen – de gäller t.ex. beräkningen av kom-

pletteringsbeloppet. För förvaltningen av kärnavfallsfonden införs en helt ny förordning. 

 

Till de angivna förändringarna av regelverket kommer eventuella ändringar av myndig-

hetsansvaret med utgångspunkt i den remitterade promemorian. 

 

Sammantaget skulle detta innebära omfattande förändringar finansieringssystemet med 

åtföljande risker för funktionen av det hittills stabila och välfungerande finansieringssy-

stemet. Osäkerheten om tillämpningen skulle bli avsevärd. 

 

Alternativt genomförande av förändringar 

För att minska riskerna för finansieringssystemet och minska osäkerheten om tillämpning-

en kan regeringen överväga mindre ingripande ändringar än förslagen i det remitterade 

materialet. De i sak viktigaste förändringarna av finansieringssystemet som övervägs i 

SSM:s rapport – eller enligt SKB:s alternativa förslag – kan genomföras genom begrän-

sade förändringar i finansieringsförordningen. Genom sådana mer begränsade förändringar 

blir osäkerheten om den framtida tillämpningen mindre. 

 

Enligt SKB:s bedömning kan följande förändringar genomföras i finansieringsförordning-

en med stöd av befintliga bemyndiganden i finansieringslagen eller utan särskilt bemyndi-

gande. 

1. Ändring av den kalkylmässiga drifttiden från 40 till 50 år. 

2. Angivande att SSM ska tillämpa en rak real diskonteringsränta om 3 % i sina av-

giftsförslag. 

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. 

___________________ 

 

För det fall Miljödepartementet önskar ytterligare synpunkter eller klarlägganden av SKB:s 

inställning står SKB givetvis till departementets förfogande. 

 

 

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB 

 

 

 

 

Christopher Eckerberg 

VD 
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Bilagor 

 

1 Kommentarer till SSM:s förslag till ändringar i finansieringslagen och 

finansieringsförordningen 

2 Diskonteringsräntan i Plankalkylen 

3 Förslag till nya 15 a § och 15 b § finansieringslagen 

 


