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Yttrande 
Enligt 14-16 §§ förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska 
Riksgäldskontoret (Riksgälden) ge in förslag till regeringen om vilken kärnavfallsavgift och 
vilka finansierings- och kompletteringsbelopp som ska gälla under den kommande 
avgiftsperioden för respektive reaktorinnehavare. Innan förslaget lämnas till regeringen ska 
Riksgälden ge berörda reaktorinnehavare, myndigheter, kommuner och organisationer 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Riksgälden har inhämtat synpunkter genom att 
remittera huvudrapporten samt modellrapporten under två separata perioder.  

Riksgälden ger härmed in sina förslag genom att överlämna följande rapporter. 

• Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2022-2023 
(huvudrapporten), som även innehåller: 

o Bilaga 1: ALM Study (analysrapport av Riksgäldens konsulter Ortec Finance 
avseende beräkningen av kompletteringsbeloppen med ALM-modellen). 

o Bilaga 2: Underlag för beräkningen av skuldsidan (närmare beskrivning av 
Riksgäldens ansats och parameterval för modellering av skuldsidan). 

o Bilaga 3: Sammanställning av synpunkter på remitterat underlag och 
kommentarer till dessa. 

• Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare (modellrapporten), 
som även innehåller: 

o Bilaga 1: Närmare beskrivning av GLASS (beskrivning av huvudmodulerna i 
ALM-systemet: GLASS). 

o Bilaga 2: sammanställning av synpunkter på remitterad beräkningsmodell och 
kommentarer till dessa. 
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För kännedom 
• Barsebäck Kraft AB 

• Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB 

• Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen 

• Forsmarks Kraftgrupp AB 

• Fortum Sweden AB 

• Konjunkturinstitutet 

• Kärnavfallsfonden 

• Kärnavfallsrådet 

• Länsstyrelsen i Kalmar län 

• Länsstyrelsen i Uppsala län 

• Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

• Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS 

• OKG Aktiebolag 

• Oskarshamns kommun 

• Region Kalmar Län 

• Region Uppsala 

• Ringhals AB 

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• Svensk Kärnbränslehantering AB 

• Svenska Naturskyddsföreningen 

• Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO 

• Sydkraft Nuclear Power AB 

• Vattenfall AB 

• Östhammars kommun 
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