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Kopia Anna Sanell 

 

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag 
”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”, Dnr M2013/1587/Ke 
 

Svensk Energi har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat förslag 
från Strålsäkerhetsmyndigheten daterat 2013-06-04. 
 
Inledningsvis vill vi framhålla att finansieringssystemet för omhändertagandet 
av kärnavfallet och den framtida rivningen av våra kärnkraftverk har i stort 
sett haft nuvarande utformning sedan år 1982 och har fungerat bra. Pengar 
betalas in till avfallsfonden från våra kärnkraftverk med idag i snitt ca 2,2 
öre/kWh och pengar tas ut för att bekosta exempelvis SKBs verksamhet. 
Systemet är stabilt och i Kärnavfallsfonden finns idag drygt 50 mdr kronor 
vilket betyder att SKBs verksamhet är finansiellt säkrad för många år framåt i 
tiden. Det finns således inget akut behov att göra några stora förändringar 
och eftersom nya beräkningar och nytt beslut om avgiftsnivåerna tas vart 
tredje år finns det många möjligheter att göra justeringar om yttre 
omständigheter och kostnadsbedömningar förändras. Risken att 
kärnkraftsbolagen inte ska fullfölja sitt ansvar att stå för samtliga kostnader 
för avfallshanteringen bedömer vi därför som mycket liten vilket bör beaktas 
när nivån på avfallsavgiften och ställda säkerheter diskuteras. Däremot 
instämmer vi i att det kan vara bra att i lagstiftningen lägga fast en del 
principer som har utvecklats till praxis och vi välkomnar därför flertalet av de 
förslag som SSM framför i sin rapport. Några av förslagen, exempelvis 
beräkningen av diskonteringsräntan, anser vi dock vara för komplexa och 
bidrar troligen inte till att förbättra finansieringssystemet.      
 
Våra kärnkraftverk verkar idag på en konkurrensutsatt elmarknad och därför 
är nivån på inbetalningarna till avfallsfonden viktig för verkens totala 
kostnadsbild. En högre avgiftsnivå än vad som behövs för att säkerställa 
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kärnkraftsverkens legala skyldighet att stå för samtliga kostnader för 
avfallshanteringen och framtida rivningar riskerar att leda till lägre produktion 
från kärnkraften vilket är negativt ur klimatsynpunkt om ersättningen sker 
med fossila bränslen. Det är viktigt att villkoren för finansieringen av 
avfallshanteringen är långsiktiga och stabila. 
   
Svensk Energi vill lämna följande sammanfattande synpunkter på en del av 
de framlagda förslagen från SSM. För detaljkommentarer hänvisar vi till 
inlämnat remissvar från SKB som vi stödjer. 
 
Ett av de viktigaste förslagen i SSMs rapport är att förlänga den kalkylmässiga 
drifttiden till 50 år för kärnkraftverken från dagens 40 år. Svensk Energi 
tillstyrker denna förändring eftersom det stämmer bättre med den förväntade 
tekniska livslängden och de planer som kärnkraftverken har för de 
moderniserade reaktorer som vi har. Kärnkraftsägarna planerar för upp mot 
60 års livslängd för flera av våra reaktorer. 
 
Svensk Energi tillstyrker att grunderna för avgiftsberäkningen flyttas från 
förordningen till finansieringslagen. Det är rimligt att dessa beräkningar 
regleras i lag. 
 

Valet av diskonteringsränta har stor betydelse för avfallsfondens utveckling 
eftersom tidshorisonten för fonden är så lång. En låg diskonteringsränta 
medför ett behov av att dramatiskt öka avgiftsnivån vilket inte är försvarbart 
när det finns rikliga tillfällen att göra justeringar under fondens livslängd. 
Svensk Energi avstyrker den komplexa modell för beräkning av 
diskonteringsräntan som SSM föreslår och att det just nu rådande mycket 
låga ränteläget skulle få en avgörande betydelse för den framräknade 
diskonteringsräntan. Exakt vilken räntenivå som är den ”rätta” är givetvis 
mycket svårt att rekommendera och motivera men Svensk Energi anser att 
en rak real diskonteringsränta på runt 3% kan vara lämplig. Denna nivå kan 
jämföras med fondens avkastning under perioden 1996-2012 som legat på i 
genomsnitt 5,3% realt per år. Med en diskonteringsränta på runt 3% är 
finansieringssystemet i balans och avgiften kan ligga kvar på ungefär samma 
nivå som idag.    

Svensk Energi anser att den omdefiniering av kompletteringsbeloppet som 
SSM föreslår inte är rimlig och inte särskilt väl motiverad. En omdefiniering 
skulle leda till dramatiskt höjda säkerheter som måste ställas av 
reaktorägarna.  Vi anser att kompletteringsbeloppet även framöver bör ta 
sikte på oväntade kostnadsökningar. Vi är även kritiska till att reaktorägarna 
skulle förlora sin roll i beräkningarna av dessa kompletteringsbelopp.   

Svensk Energi tillstyrker förslaget att Kärnavfallsfondens placerings-
möjligheter ska utökas jämfört med dagens regelverk. Detta ökar 
möjligheterna att fonden får en god värdeutveckling och kan därför bidraga 
till att hålla nere avgiftsnivån. 
 
Svensk Energi tillstyrker i huvudsak förslaget till tydliggörande av reglerna för 
hur ställda säkerheter inom finansieringssystemet kan tas i anspråk redan 
innan de fonderade medlen har förbrukats. Några ytterligare kompletteringar 
behövs dock och det bör bara vara regeringen som beslutar i denna fråga. 
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Svensk Energi tillstyrker att reglerna om statens kreditrisk och riskavgift i  
28 § och 29 § finansieringsförordningen utmönstras. 
 
Svensk Energi avstyrker förändringar av myndighetsansvaret i 
finansieringssystemet. I promemorian ”Myndighetsansvaret i 
finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet” finner vi inga starka skäl för att ändra i den ansvarsfördelning 
som finns idag. 
 
Avslutningsvis vill vi igen framhålla att dagens finansieringssystem för 
kärnavfall och kommande rivning av kärnkraftverken är stabilt och fungerar 
bra. Därför bör en viss försiktighet råda när stora förändringar föreslås och 
därför är vi kritiska till en del av de framlagda förslagen. 

Om Miljödepartementet önskar ytterligare synpunkter eller klarläggande av 
Svensk Energi så står vi givetvis till förfogande.  
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