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Remissvar avseende Riksgäldens förslag på 
kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och 
kompletteringsbelopp för 2021 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen – till nytta för alla. 

Energiföretagen Sverige har tagit del av rubricerat ärende utsänt av Riksgälden och tackar 

för möjligheten att inkomma med remissvar. 

Ärendet 

Riksgälden har föreslagit kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och 

kompletteringsbelopp för 2021 enligt finansieringsförordningen (2017:1179) och har 

därför gett möjlighet att inkomma med synpunkter. I normala fall föreslås avgifter för en 

kommande treårsperiod, men som en följd av den rådande pandemin föreslår Riksgälden 

avgift och belopp endast för 2021. 

Yttrande 

Energiföretagen Sverige står bakom det yttrande som Svensk Kärnbränslehantering AB 

tagit fram tillsammans med några av våra medlemmar i detta ärende. Vi vill dock särskilt 

understryka följande: 

- För att underlätta planeringen för våra medlemsbolag som äger kärnkraft ser vi 

helst att avgifter och finansieringsbelopp fastställs för en treårsperiod. Den 

pågående COVID-19-pandemin har inte påverkat förutsättningarna för 

kärnavfallsfonden i sådan omfattning att nya avgifter kan komma behövas 

beräknas redan nästa år. Vidare finns förutsättningarna på plats för att fastställa 

åtminstone kärnavfallsavgifter och finansieringsbelopp för en period om tre år. 

- Vi noterar att Riksgälden har värderat helårsavkastningen för kärnavfallsfonden 

utifrån data från mars 2020. Det är en illa vald tidpunkt eftersom fondvärdet då 

stod som lägst strax efter pandemiutbrottet. Redan i juni 2020 hade fondvärdet 

återhämtats. Förfarandet enligt förslaget har inte motiverats och får ett 
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betydande genomslag på avgiften. Energiföretagen Sverige anser att fondens 

tillgångar istället ska värderas så nära årets slut som möjligt. 

Utöver detta vill Energiföretagen Sverige särskilt belysa följande kopplat till 

finansieringssystemets robusthet och kärnkraftsbranschens avsikt att uppfylla sina 

åtaganden: 

- I underlaget riktar Riksgälden kritik mot osäkerhetsanalysen och läsaren kan lätt 

få intrycket att det finns en risk för att kostnaderna för kärnavfallsprogrammet 

inte kommer kunna täckas. Det är säkert så att vissa detaljer i osäkerhetsanalysen 

kan förbättras i enlighet med Riksgäldens kommentarer, men man måste 

samtidigt komma ihåg att systemets konstruktion i grunden är robust och har en 

inbyggd marginal mot underfinansiering. Kärnavfallsavgifterna beräknas på en 

drifttid om 50 år för de sex reaktorer som avses att hållas i aktiv drift efter 2020. 

Det betyder att den kvarvarande inbetalningstiden för dessa reaktorer i analysen 

är 10-15 år. I själva verket är den planerade kvarvarande drifttiden 20-25 år, och 

kanske ännu längre. Kärnkraftverkens ägarbolag har därför mycket goda 

förutsättningar att säkerställa att tillräckliga medel kommer avsättas för 

finansieringen av kärnavfallsprogrammet. 

- Kärnavfallsavgiften baseras på hur mycket el som varje kärnkraftverk avser att 

producera i framtiden. Riksgälden ifrågasätter kärnkraftsbolagens prognos för 

elproduktionen och påpekar att industrin konsekvent lämnat en alltför 

optimistisk produktionsprognos. Riksgälden väljer därför att använda en egen 

prognosmodell baserad på historiska tillgänglighetsdata. När historiska 

tillgänglighetsdata nyttjas för att prognostisera framtida elleverans är det viktigt 

att känna till bakgrunden till låg tillgänglighet för vissa reaktorer under vissa år. 

Till exempel har stora moderniserings- och livstidsförlängningsprogram 

genomförts historiskt, vilket sannolikt inte kommer ske i samma omfattning i 

framtiden. Energiföretagen Sverige anser att en prognos baserad på information 

om varje anläggnings tekniska status kommer ge en bättre bild av den framtida 

elproduktionen. 

Vi medger att det är utmanande att prognostisera den framtida elproduktionen. 

Energiföretagen Sverige påminner också om att det vore otillbörlig 

marknadspåverkan från våra medlemmars sida att meddela väsentligt avvikande 

information än vad som kommunicerats till marknaden. 

Energiföretagen Sverige påminner om att prognosen inte nämnvärt påverkar 

slutnotan för kärnavfallsprogrammet utan påverkar främst fördelningen av 

kostnaderna mellan kärnkraftverken och i tid. Det vore olyckligt om historiska 

felprognostiseringar tolkas som en ovilja från industrins sida att uppfylla sina 

förpliktelser. Så är inte fallet. 
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