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Statens kärnkraftinspektion (SKI) har i ett yttrande till regeringen lämnat förslag 
till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för åren 2008 
och 2009. Riksgälden lämnar härmed sina synpunkter på SKI:s förslag. 

 

Ett nytt finansieringssystem 

Under år 2007 har både en ny lag och en ny förordning delvis trätt i kraft, vilka 
reglerar finansieringssystemet för kärnavfallshantering.1 Varken Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) eller SKI har hunnit ställa om sina processer 
utifrån det nya regelverket, vilket är fullt naturligt med tanke på rådande 
tidsbegränsningar. Beräkningarna som ligger till grund för SKI:s förslag har 
därför till stor del sin utgångspunkt i det tidigare regelverket. SKI är också tydliga 
med att poängtera att det inför nästa beräkningar finns ett behov av en fördjupad 
analys.  

Mot denna bakgrund föreslår SKI att de kärnavfallsavgifter som gäller för 
reaktorinnehavarna under 2007 bör förbli de samma för åren 2008 och 2009. 
Avgiften för Barsebäck Kraft AB (såsom tillståndshavare) föreslås bli 150 
miljoner kronor årligen för 2008 och 2009. SKI föreslår vidare att finansierings- 
och kompletteringsbeloppen i princip fastställs utifrån de beräkningar som 
gjordes för år 2007.  

                                              

1 Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
och Förordning (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. 

 
 



Riksgälden bedömer att de föreslagna beloppen, givet omställningen till ett nytt 
finansieringssystem, är en rimlig lösning för de kommande två åren.  

Vi noterar även i SKI:s yttrande att SKB föreslår att ingen säkerhet ska ställas för 
kompletteringsbeloppen. Detta på grund av den i dagsläget låga sannolikheten att 
några säkerheter ska behöva tas i anspråk. Ett sådant undantag från principerna i 
det nya finansieringssystemet anser Riksgälden som olämpligt.2  

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att SKI genomför de fördjupade 
analyser som är nödvändiga för att efterleva det nya finansieringssystemet. 
Riksgälden bidrar gärna till denna analys inom de delområden där vår kompetens 
kan vara behjälplig. 

 

Förslag 

Riksgälden anser att de kärnavfallsavgifter, finansierings- och 
kompletteringsbelopp som SKI föreslår för åren 2008 och 2009 accepteras i 
avvaktan på att SKB och SKI hunnit ställa om sina processer till det nya 
regelverket. 

___________________________ 

 

I ärendet har riksgäldsdirektören Bo Lundgren beslutat, efter föredragning av 
Kristoffer Ekström. I den slutliga handläggningen har även avdelningschefen 
Magnus Thor deltagit. 

 

Bo Lundgren 

     Kristoffer Ekström 
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2 Kompletteringsbeloppens betydelse med beaktande av kärnkraftsindustrins kostnadsansvar har tidigare 
framhållits av Riksgälden i rapporten – Uppdrag att utreda finansiella säkerheter och riskavgifter i 
kärnavfallshanteringen (Dnr 2006/1083).   
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