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Diarienummer; RG 2021/223 
Remissvar avseende Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 
finansierings- och kompletteringsbelopp för 2022-2023 
 

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på fossilfri produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten.  

Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. 

SKB har i samarbete med ägarna Vattenfall AB, Sydkraft Nuclear Power AB och Fortum 
Sverige AB tagit fram ett remissvar som redovisar ägarnas och tillståndshavarnas 
gemensamma syn på det remitterade förslaget. Vattenfall stödjer SKB:s förslag avseende nya 
avgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp.  

Remissunderlaget är både omfattande och komplext eftersom det de facto omfattar två 
remissomgångar. Under den tid som funnits till förfogande har Vattenfall tillsammans med 
industrin, även med extern hjälp, analyserat Riksgäldens ALM-modell samt försökt replikera 
Riksgäldens modell. Modellen har inte gått att replikera i sin helhet och många förenklingar 
har varit nödvändiga, vissa delar har inte gått att replikera alls. Vattenfall anser att det finns 
betydande brister hur Riksgälden använder ALM-modellen avseende antaganden och 
parameterval, framförallt på skuldsidan, och att SKB:s alternativa beloppsnivåer för 
kompletteringsbeloppet bättre speglar de risker och osäkerheter som finansieringssystemet 
faktiskt är avsett att hantera. Vattenfall bedömer således att tillämpningen av ALM-modellen 
fungerar ändamålsenligt för tillgångssidan, men att det krävs en utveckling i parameterval och 
i viss mån även förnyade metodikval för en korrekt hantering av skuldsidan i denna modell. 

Vattenfall uppskattar att Riksgälden även under denna remissperiod svarat på industrins 
frågor och att modellutvecklaren Ortec fått presentera modellen närmare. Vattenfall hade dock 
önskat större interaktivitet mellan parterna samt att Riksgälden hade tillmötesgått förfrågningar 
om kompletterade analyser i ALM-modellen.  
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Metoden speglar inte statens verkliga behov av finansiella säkerheter  

Innan ett system för beräkning av kompletteringsbelopp sätts i drift är det viktigt att analysera 
statens risk i ett större sammanhang och värdera samtliga mekanismer i finansieringssystemet 
som är till för att skydda staten från att bära kostnader i finansieringssystemet. Beroende på 
hur dessa skyddsmekanismer väljs kan effekten resultera i att den valda skyddsmekanismen i 
själva verket får en motverkande effekt, det vill säga statens risk ökar. Ett exempel är om de 
finansiella säkerhetskraven (kompletteringsbeloppet) sätts så högt så att produktion av 
kärnkraftsel blir olönsam för ägaren. Ett för högt satt kompletteringsbelopp skulle kunna leda 
till att den risk som systemet är till för att skydda staten från istället faller ut, dvs. att 
kärnkraftsproduktion avvecklas innan ett tillräckligt stort fondkapital upparbetats. Vattenfall 
önskar därför att Riksgälden hade gjort en mer samlad bedömning av statens totala risk 
(utöver ALM-modellen) och vid beräkningarna inte enbart utgått ifrån att reaktorinnehavarna 
direkt kommer att åsidosätta sina skyldigheter enligt finansieringslagen, då 
reaktorinnehavarna måste förhålla sig till fler lagar såsom kärntekniklagen (Lag 1984:3) utöver 
finansieringslagen.   

Riksgäldens metod för att beräkna kompletteringsbeloppet har stora likheter med de metoder 
som används för att beräkna kredit eller garantigivning. I dessa metoder är rådande praxis att 
beräkningar av möjlig förlust utgörs av produkten av komponenterna: sannolikhet för 
fallissemang, PD (probability of default), och förväntad förlust givet fallissemang, LGD (loss 
given default). I princip alla kapitaltäckningsregler rörande kreditrisker för kreditinstitut baseras 
på dessa två komponenter.  

Det är värderingen av PD som utgör den största skillnaden i Riksgäldens metodval mot 
marknadspraxis. Riksgälden ansätter PD till 100% vid ALM-beräkningarnas början. Om 
modellen istället skulle ta hänsyn till ägarbolagens kreditrating, vilket görs löpande i samband 
med Riksgäldens yttrande om säkerheter1, skulle PD vara betydligt lägre. Vattenfalls aktuella 
kreditrating är BBB+. Denna rating motsvarar att PD de kommande tre år uppgår till ca 1% och 
ökar till ca 6% över 20 år för att därefter stiga ytterligare. Den kumulativa fallissemangsrisken 
över den långa tidsperioden som finansieringssystemet ska täcka är betydligt lägre än de 
100% som Riksgälden ansätter. 

Staten har valt att bygga in en skyddsmekanism i finansieringssystemet via de treåriga 
rullningarna. Riksgälden ser över finansieringssystemet var tredje år och har då möjlighet att 
åter sätta systemet i balans om de faktiska förhållandena skulle ha ändrats eller om 
Riksgälden bedömer att kreditexponeringen förändrats. 

Riksgäldens val att sätta PD till 100% i ALM-modellen leder till en extremt låg riskaptit för 
staten i detta finansieringssystem. Denna riskaptit är betydligt lägre än vad statens riskaptit 
varit i andra jämförliga infrastrukturprojekt där Riksgälden är statens expertmyndighet. Vid 
fastställande av kompletteringsbeloppet bör därför en värdering enligt ovan göras om industrin 
med hög sannolikhet kan fullgöra sina åtaganden. I slutändan är statens riskaptit ett politiskt 
beslut. 

Skulle regeringen ta hänsyn till den samlade kreditexponering (PD + LGD) vid sitt beslut om 
kompletteringsbelopp få regeringen en kreditexponering som är bättre balanserad  och som 
bättre speglar statens verkliga behov av finansiella säkerheter. 

Felaktigt antagande om mängd restprodukter vid beräkning av kompletteringsbelopp  

I modellen antar Riksgälden att inbetalningarna till kärnavfallsfonden skulle utebli till följd av 
ospecificerad händelse och att kärnkraftverken trots det fortsätter sin produktion och 

 

1 Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall, april 2021, Dnr 
2021/188 (sid 10 ff). 
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följaktligen fortsätter producera restprodukter, något som är orealistiskt och i strid med andra 
tvingande regler. Om en händelse skulle leda till att kärnkraftverken inte längre kan betala in 
till kärnavfallsfonden så skulle inte kärnkraftverken kunna fortsätta sin drift mer än under en 
mycket kort period. Både Vattenfall och SKB lyfte detta felaktiga antagande vid remissteg 1. 
Det svar2 som Riksgälden lämnat på detta påpekande är inte tillfredställande. Detta felaktiga 
antagande leder till att industrin tvingas ställa ytterligare nära fem miljarder kronor i säkerhet. 
Vattenfall menar att konsekvensen av detta felaktiga antagande i denna del är oacceptabel.  
 

Modellering av skuldsida och hantering av volymrisker 

Vattenfall menar att den schabloniserade ansatsen att se SKB:s kärnavfallsprogram som ett 
enskilt projekt och som kan jämföras med andra infrastrukturprojekt är missvisande. Detta 
framfördes även under remissteg 1. Vattenfall hänvisar även till SKB:s bilagatill sitt remissvar 
”Ansats och parameterval för skuldsida” för ytterligare förtydliganden. 

Modellering av volymrisken har mycket stor betydelse för resultatet i ALM-modellen eftersom 
den inte är kopplad till ALM-modellens grundantaganden, vilket ger en direkt påverkan på den 
simulerade utvecklingen av skuldsidan, dvs. extrema utfall får stor påverkan. 

Tillgångssidans modellering i ALM-modellen kompenseras i den simulerade utvecklingen av 
att avkastningen kalibreras mot diskonteringskurvan, vilket ger en dämpande effekt på 
tillgångssidans utfall. 

Vattenfall menar att genom en uppdelning av volymrisken i ett flertal faktorer på det sätt som 
SKB föreslår kan risk- och osäkerhetsanalysen för dessa utvecklas i enlighet med 
Riksgäldens, och tidigare SSM:s, önskemål. Vattenfall ser dock att detta arbete bör bedrivas 
med industrins expertkunskap och att analysen inte baseras på en datadriven ansats på det 
sätt som Riksgälden nu föreslår. Riksgälden bör istället granska och värdera de analyser som 
industrin gör för våra specifika förhållanden, projekt och aktiviteter.  
 

Avslutningsvis 

Slutligen vill Vattenfall framföra att vi ser positivt på att det har utvecklats en modell för att 
samvariera tillgångs- och skuldsidan i finansieringssystemet. Vattenfall hade dock önskat en 
mer iterativ process mellan Riksgälden och industrin för att säkerställa modellens kvalitet och 
dess tillämpbarhet.  

 
 

Med vänlig hälsning 

 

 

Vattenfall AB 

Anja Alemdar 

Chef Public & Regulatory Affairs Sweden 

 

2 Sammanställning av synpunkter på remitterad beräkningsmodell och kommentarer till dessa Dnr: 
RG 2021/223 (sid 13-14) 


