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Till statsrådet och chefen Miljö-för och natur-

resursdepartementet

Genom beslut den 6 maj 1993 bemyndigade regeringen chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag kapitalförvaltningengöra översyn enligtatt en av
lagen 1981:669 finansiering framtida utgifter för använtom av
kärnbränsle m.m.

Med stöd bemyndigandet tillkallades den 22 juni 1993av
överdirektören Olof särskildSöderberg utredare.som

19 oktober 1993 förordnades till sakkunnigaDen departements-
sekreteraren Göran Lagerstedt, Näringsdepartementet och kansli-

rådet och naturresursdepartementet.Ingvar Persson, Miljö-
Som förordnades den 199319 oktober kammarrättsasses-experter

Per Bergman, Miljö- och naturresursdepartementet, verkställan-sor
kärnbränslehanteringdirektör Stende Bjurström, Svensk AB,

ekonomidirektör Mårten Eriksson, Statens kärnkraftinspektion,
Åkeekonomidirektör Hugosson, Sydkraft professorAB, Björn

Kjellström, institutionen för maskinteknik tekniskavid högskolan i
ÅsaLuleå, tekn.lic. Tomas Káberger, doktorand Källstrand-Thor,

nationalekonomiska institutionen vid universitet,Umeå avdelnings-
chef Sören Norrby, Statens kärnkraftinspektion, ekonom Anders
Rahmn, Allmänna pensionsfonden Stig1-3, direktör Sandklef,
Vattenfall AB, teol.dr. Anne-Marie Thunberg, Statens förråd

kärnavfallsfrågor strålskyddsinspektör Heléne Wijk, Statenssamt



SOU 1994: 1074

Åsa medverkat endastKällstrand-Thor harstrálskyddsinstitut.
januari 1994.t.0.m.

septemberförordnades den 14utredningenTill sekreterare
MariaochBergendahlAndersavdelningsdirektörerna Per1993

oktoberden 4biträdande sekreterareoch tillBergendahl-Gerholm
Fritzfi1.kand.Vidare har PeterHarriet Zaar.1993 administratören

biträtt inomkonsultbasis1994april-juni påperiodenunder
för kapitelunderlagsmaterialframmedsekretariatet att ta

Kärnbränslefondsutredningen.Utredningen namnetantog
finansieringSäkrarebetänkandetöverlämnafår härmedJag av

kärnavfallskostnader.framtida
betänkandei dettaframförslag läggsöverväganden ochDe som

sakkunniga,utredningenssamverkan medihar utformats experter
betänkan-ifunnit naturligastdärför detharoch sekretariat. Jag att

formelltför detvi i ställetordetanvändakonsekventdets text
de slutligaförutredningen. Ansvaretellerordet jagriktigare
självfalletvilari förslagentill uttryckkommeravvägningar som

mig.dock enbart på
ErikssonMårtenavgivitsyttranden harSärskilda experternaav

HeléneochKåbergerTomasBjörn Kjellström,Norrby,Sören

Wijk.
slutförd.härmedUtredningsuppgiften är

1994i juniStockholm

Olof Söderberg

Per BergendahlAnders

Bergendahl-GerholmMaria
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Sammanfattning

Vi föreslår i sammandrag

de medel inbetalas till för finansiera kost-att staten attsom
naderna för hantering slutförvaringoch kärnbränsleanväntav

fr.o.m. 1995 placeras enligtår riktlinjer syftar tillm.m. som
högreuppnå avkastning vad i dag möjligt,än äratt en som

förvaltningen enligt dessa riktlinjer uppdras friståendeatt en
statlig enhet benämnd Kärnavfallsfonden,

Statens kärnkraftinspektion också i fortsättningen bl.a. skallatt

frågor användningpröva avgiftsmedlen föreslåochom av
avgiftens storlek, och

med kompletterande införs fr.0.m.säkerheter åratt ett system
1995 för tillförlitlighetenöka i fmansieringssystemet.att

förslagVåra innebär omfattande ändringar i ñnansieringslagen.
Däremot berörs inte de grundläggande ansvarsreglerna enligt

kärntekniklagen.
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finansieringssystemNuvarande

framtida utgifterför finansiering förDet nuvarande systemet av
infördes 1981 och grundaskärnbränsle pååranvänt numeram.m.

kärntekniklagen l984:3, omtrycktbestämmelser i dels den s.k.

1537.finansieringslagen 1993:1993: 1536, dels den s.k.

innehåller de grundläggande bestäm-10-14 §§ kärntekniklagen

inklusive det ekonomiska,melserna tillståndshavarnas ansvar,om
för slutförvaring kärnavfall. syfte säkerställahantering och I attav

de olika åtgärderna i förmedel finns tillgängliga näratt programmet
kärnavfallshantering genomföras, har införts medskall ett system

avgift till Bestämmelser detta avgiftssystem,särskild staten. omen
komplement till de grundläggandealltså skall ettses somsom

i fmansieringslagen.ansvarsbestämmelserna, finns

kostnaderna för hanteringengrundläggande principenDen är att
kärnkraftsproduktionen.kärnkraftens restprodukter skall bärasav av

skall betalaskall åstadkommas reaktorägarnaDetta attgenom en
förhållande till den energi levereras frånavgift till istaten som

regeringen,reaktoranläggningen. avgift fattas årligenBeslut om av
kärnkraftinspektion, och uttrycksefter förslag Statens ettsomav

levereras frän reaktoran-visst belopp i kilowattimmeöre per som
Underlagsberäkningen inför Kärnkraftinspektionensläggningen.

Svenskavgiftsförslag utförs reaktorinnehavarnas uppdragpå av
SKB.kärnbränslehantering AB

förAvgiften skall i huvudsak täcka kostnaderna

slutförvaring i reaktornhantering ochsäker använtaven
kärnbränsle,

reaktoranläggningen,avveckling rivning ochsäker och aven

erfordras förforsknings- och utvecklingsverksamhetden som
detta.

Sedan 1984 harAvgiften varierar mellan de olika företagen. år

nivå, 1,9 örekWh.den legat genomsnittligapå samma
kvartalsvis till Statens kärnkraftinspek-Avgiftsmedlen betalas in



13107SOU 1994:

räntebärandein påñnanseringslagenenligt sättasskalltion och
betalarmedlenfonderadedeRiksbanken. Från uti statenkonto

förharkostnader dessaför dekärnkraftsföretagentillersättningar
främstomfattar f.n.kostnaderi nuläget. Dessaverksamheten redan

forskningkärnbränsletanvändamellanforvaring det samts.k. av
utveckling.och

medeldebehållningentotaladen1993årVid slutet somavvarav
mellanskillnadenBeloppetkr. utgör13,3 miljarderfonderats ca

inklusivebetalats in1982-1993 harperiodenundervad som
hittillsvarandedekr och21,3 miljarderränteavkastningen ca

miljarder kr.ca 8kostnaderna
1994avgift för årbeslutregeringensutgångspunkt förSom om

återstående kost-totala1993 dei mitten årSKBbedömde attav
miljarder kr.till 45uppgåkommaskullenaderna att ca

uppgifterfrågeställningar ochUtredningens

för arbete,direktiv vårt19936 majbeslutade denRegeringen om
kapitalför-utredningen översynuppdragetdär avomanges vara

framgårdirektivenñnansieringslagen. Avm.m. enligtvaltningen
områden.omfattaskallöversynen treatt

enligtkapitalförvaltningenförgäller formernauppgiftförstaEn
blitillåtaskanfondmedlenochñnansieringslagen övervägaatt om

medSyftetnärvarande.förgällervadfriareplacerade än som
ökadmöjliggöraskulleplaceringsreglerändrade att envara

avkastning.
förränt-den realaantagandenvilkauppgift gällerandraEn om

beräkningenvidanvändasbörmedlenfonderadedeningen på som
avgiften.av

redovisalämpligtpåutredningen sättförområde ärtredjeEtt att
projektering ochfrånelproduktionenförkostnadernatotalade

inklusivekärnkraftverkslutförvaringrivning ochtillbyggande av
kärnbränslecykeln

.
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Tillförlitligheten i finanseringssystemet

I direktiven uttalas finanseringslagens syfte attäratt garantera att
kärnkraftsproduktionen finansierar samtliga kostnader orsakassom

hantering och förvaring det använda kärnbränslet och andraav av
restprodukter denna produktion medför.som

Vi har därför det angeläget bedöma avgiftssystemetssett attsom
förmåga i fylla sitt syfte. Vår bedömningstort att delsgörs utifrån

analys kraven på säkerhet i de viktigaste antagandenaen av som
ligger till grund för avgiftsnivån, dels utifrån diskussionen av
tillståndshavarnas finansiella situation och därmed deras förmåga att
i olika situationer uppfylla sitt ekonomiska enligt reglerna iansvar
kärntekniklagen.

Kraven på antaganden vid avgiftsberäkningarna

Merparten kostnaderna för avfallshanteringen liksomav etc., en
betydande del ränteintäkterna, förväntas uppkomma efter detav att
intäkterna från avgifterna beräknas ha upphört. Detta bidrar till en
osäkerhet det nuvarande finansieringssystemets förmåga fyllaom att
sitt syfte.

Vid dagens avgiftsberäkningar ligger osäkerheterna i antagandena
framtida kostnader, framtida elleveranser och, inte minst, denom

reala avkastningen fonderadepå medel fram till år 2050. Vidca
denna tidpunkt beräknas allt kärnavfall ha placerats i slutförvar.

Vid de analyser vi låtit har detgöra inte, med vissa undantag,
framkommit något tyder beräkningarna de framtidaattsom av
kostnaderna kan tillförlitligagöras vad f.n.än sker. Vårmera som
övergripande slutsats kostnadsberäkningarna dessaärom att
ofrånkomligen måste innehålla osäkerheter. Slutförvaringen, liksom
rivningen kärnkraftverken, kan bli både dyrare och billigare änav
vad bedöms sannolikt i dag.mestsom som

Bedömningar de framtida intäkterna till avgiftssystemet måsteav
bl.a. bygga på antaganden förväntad elproduktion från kärn-om
kraftverken. En utgångspunkt för beräkningen idag 25-årigär en
intjänandetid reaktor riksdagsbeslutet avvecklingsamtper om av
kärnkraften år 2010. Det kan dock inte uteslutas reaktor kanatt en
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rollelproduktionensgällerdrift. Vadföre 25 årsbehöva stängas av
avgiftsintäkternaframtidavi dekonstateraravgiftsintäkternaför att

framtidadenomfattningeneftersomosäkerheter,innehåller av
förhand.fastställas påinte kankärnkraftverkenvidproduktionen

förmågaavgiftssystemetsförantagandetkritiskakanskeDet mest
kostnadernatäcka ärbelopp förtillräckligt attstoraatt generera

realränteantagandet.
realränteantagande harrättrollstuderat deningåendeVi har ett

real-bedömningarslutsatsñnansieringssystemet. Vår äri att av
svårigheter,behäftade med såutvecklingframtida är storaräntans

fmansieringssystemanvända sigolämpligtdet är ettatt somatt av
svårigheter.inbyggdadessaberoendeväsentligtär av

kärnkraftspro-syftet garanterablirperspektivdettaI attatt
frågastrategisk änkostnadersamtligafinansierarduktionen mer en

prognosticeraförbästa metodvälja t.ex.fråga attatt enomen
realräntan.

framsökautredningsarbetet pådärför inriktat motVi har att oss
kanñnansieringssystemet göraiförändringartill sådanaförslag som

realränteantagande. Genomrättberoendemindredetta ettav
tillförlitlighet öka.börförändringarsådana systemets

realavkastning, liksomfondmedlenssamtidigtVi konstaterar att
medlenhurberoendeblirrealränteprognos,följaktligen aven

placeras.

överväganden kompletterande säkerheterom

Även blirfmansieringssystemettillförlitligheteniökasökerom man
konstru-integåravvägningar. Detnödvändigt vissadet göra attatt

teoretisktallameningi absolutgaranti motsystemet som enera
intäkter.kostnader ochutfall vad gällertänkbara

nuvarandedetlåtameninglösning enligt vårlämplig ärEn att
basscenario blir dåbasscenario. Dettatäcka s.k.avgiftssystemet ett

Statensbedömningoch efteravgiftsskyldigadedet avsom -
sannolikt iregeringeni sista handkärnkraftinspektion och anser-

understrykasböravgiften bestäms. Detsamband med attatt
tagitbedömning intesådanKärnkraftinspektionen genom en

kommersäkerhetsmässiga kravtekniska ochtill vilkaställning som
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ställas depå aktuella anläggningarna.att
För täcka de eventuella merkostnaderna vid andraatt mindre-

sannolika inte orimliga scenarier det enligtär meningvårmen -
lämpligt finna andra finansieringskällor avgifter.än Grunden föratt
detta synsätt redan lagdär bestämmelserna i kärnteknik-genom
lagen. föreskrivsDär det tillståndshavarnaär skall föratt som svara

åtgärderna genomförs. I och med detta har de det ekonomiskaatt

fonderingen enligt finansieringslagen skulle visa sigansvaret om
otillräcklig.

Tillståndshavarnas förmåga uppfylla sina åtaganden vadatt avser
kostnaderna for hantering kärnkraftsavfall, rivning beror ietc.av
realiteten bl.a. på deras finansiella stabilitet. En undersökning som
vi låtit igöra denna fråga visar begränsningarpå hos de till-tre
ståndshavare inte har några egentliga andra intäkter de,änsom som
kommer från driften kärnkraftsreaktorerna.av

En konsekvens dessa förhållanden det inteär kan uteslutasattav
för det fall verksamheten vid kärnkraftverken upphört ocheller-

de fonderade medlen visar sig otillräckliga tillståndshavarnaatt-
inte kommer ha tillräcklig ekonomisk förmåga fullgöraatt sittatt

enligt kärntekniklagen.ansvar
En slutsats därför tillståndshavarnasär lagenliga föratt ansvar

kostnaderna för avfallshanteringen bör det reella innehållges som
sannolikt har åsyftats gällandenär lagstiftning beslutades. Dettanu
torde kunna uppnås finansieringslagen kompletteras medom
bestämmelser det möjligt förgör dem kärnkraft-ägersom som
verken, dvs. tillståndshavarna, dessasatt gentemot staten garantera
ekonomiska förpliktelser enligt kärntekniklagen.

Överväganden långsiktig realränteutvecklingom

Om förslagvåra i följandedet genomförs, minskas realränte-
antagandets roll för finansieringssystemets tillförlitlighet avsevärt.
Frågan kvarstår ändå, i enlighet med direktiven, vilket real-om
räntemått bör användas vid beräkning avgiften. F.n.som av
tillämpar Kärnkraftinspektionen antagandet den reala avkast-att
ningen för perioden fram till 2050år uppgår till 2,5 % år.per

Vi har realräntans utveckling under 1900-taletnoterat känne-att
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1900-talet varitvariationer. Realräntan undertecknats harstoraav
sådanflera perioder. 1970-talet exempel pånegativ under är ett en

andra sidanperiod. 1980-talet och början 1990-talet åutgörav
synnerligen hög realränta detlängre period med ärexempel på en

fonderademedlen varitdenna period de aktuellaockså under som
uppburit avkastning.och

kapitalförvaltnings-utredningen frånunderlagsrapport tillI en
referensfallSparbanken Sverigeavdelningen vid ett enanges som
fram 2010.2-2,5 % för tillrealränta i storleksordningen årenlång

ligga kringsikt skisseras realräntor skullelängre långaPå ännu att
2 % år.per

betänkande SOU 1994:20 ReformeratpensionsarbetsgruppensI

försiktigt scenario realräntan ochpensionssystem attettanges som
% i genomsnitttillväxten skulle 1,5 ården ekonomiska vara ca per

perioden 1995-2050.under

1994 började RiksgäldskontoretMed början i april månad ta upp
den svenska marknaden.realränteobligationer pålån s.k.genom

under tjugoårsperiodenförväntade genomsnittliga realräntanDen

obligationsmarknadenutfall2014 skulle enligt detta påfram till år

%ligga 4 år.runt per
siffra trolig någonVi har från någon änavstått att som merange

osäkerhetsintervall finns.sålunda Dåi det ganska breda somannan
realavkastning beroende hur medlenfondmedlensvi finner äratt av

antaganden långsiktig realvi i ställetplacerade,är att ommenar
just från hur medlenfondmedlen måste utgå äravkastning på

placerade.

överväganden fondforvaltningom

fondmedlen s.k. statslåneräntan.idag denDen på ärränta gessom
statsobligationsräntan,baseras därvid den IO-årigaRäntesatsen på

formräntebindningen månad.medan endast Dennaär aven
avkastningssynpunktspecialinlåning enligt bedömning frånvårär en

ofördelaktig konstruktion.

fonderade medlenplacering deVidare innebär dagens enav
fondmedlen avsedda för reala åtaganden,inflationsrisk, medan är

likviditetsriskKreditrisk ochhanteringen kärnavfalldvs. m.m.av
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emellertid minimala.är

Vi jämförthar hur avkastningen med dagens placeringsregler
förhåller sig till statlig medelsförvaltning. Med deannan reserva-
tioner vidlåder jämförelsesådan konstaterar vi avkast-attsom en
ningen i Riksbankende inlånade medlen varit jämförtpå låg med

den givits andra statliga räntebärande placerare.som
Vi konstaterar också för aktier i till gångsportföljenatt argumenten

blir placeringshorisontenallt starkare, längre Samtidigt finnerär.

vi det angeläget betona placeringshorisonten för härdeatt att
aktuella fondmedlen, i förhållandevisutgångläget lång,än ärom
ändlig och successivt avtagande.

viktig förutsättning för finansieringssystemetsEn tillförlitlighet-
liksom för trovärdighetdess vidare fondmedel placeras medär att-
hög Visäkerhet. därför möjlighet till friare placeringarattmenar en

kombineras striktamåste med restriktioner avseende kreditrisk.

Med dessa utgångspunkter och nuvarande placering i Riksbanken

finner vi, förstarka skäl talar finna andra former föratt att
förvaltning i syfte öka avkastningen de fonderade medlen.påatt

Ett de alternativ vi undersökt inlåning inflationsrisk.är utanav en
form för inlåning inflationsriskEn skulle inlåning hosutan vara en

Riksgäldskontoret villkorpå följer förhållandena denpåsom av
eventuella marknaden för realränteobligationer. Vi bedömer attnya

sådant alternativ har väsentliga fördelar i den mån detett garanterar
god realavkastning lång sikt. Vi emellertid intepå deten ser som

möjligt förorda eftersomdetta, alternativet oklart tillännu äratt nu
sitt innehåll.

avvägningen friare förvaltningI mellan och fortsatt kontoinlåning
har vi beaktat friare förvaltning i olika former.kan ske Detatt en
kan förvaltning helt i regi, i form förvalt-externavara en egen av
ningsuppdrag eller mellanform.någonsom

Vi konstaterar bl.a. endast förvaltare anlitas,ävenatt externaom
behöver intern kompetensså byggas for åtminstoneen upp upp-

handling utvärderingoch förvaltare, förocksåexternaav men
analys portföljstrategi och makroekonomisk utveckling. Kombi-av
nationen och förvaltning fördelenhar den internextern attav egen

byggaskompetens kan de minst resurskrävande områdena,påupp
medan kompetens utnyttjas för övriga placeringarextern genom
förvaltningsuppdrag.
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rapportering förPolicy och placeringsregler krav avseendesamt
placeringsreglemente. Omfondens förvaltning kan i ettanges

förvaltare anlitas, helt delvis, kan kontroll hurellerexterna av
erhållas placeringsreglemente fastställsmedlen placeras attgenom

förvaltningsavtalen och fördelning medleni de externa genom av
mellan olika förvaltare.

Förslag

Kdrnaxfallsfonden

förvaltningsåväl alternativet med friareVi att en sommenar
i Riksgäldskontoretmed inflationskyddad inlåningalternativet ären

inlåningsform Riksbanken.framför nuvarande iföredraatt
avkastningen fonderade medlen föreslår visyfte öka deI på attatt

Kärnavfallsfonden Förslagetfristående enhet benämnd inrättas.en
med kontoinlåning i Riksbankeninnebär nuvarandeatt system

awecklas.

styrelse regeringen. IKärnavfallsfonden bör ha utsessomen av
med ingående erfarenhetingå högst sjustyrelsen bör personer av

kapitalplaceringar och sakkun-frågeställningar vid medstrategiska

ekonomi. bakgrund det formellainom finansiell Motskap ansvarav
kärntekniklagen ålägger de avgifts-för kärnavfallsprogrammet som

tillvi, regeringen å styrelseplatsernaskyldiga tvåatt enmenar av
kärnkraftsproducerandemed anknytning tillbör utse personer

medel till för-företag. uppgifterna skall vidare ligga ställaI att
kärnkraftinspektion.fogande för Statens

chefen för fondförvalt-Till sin hjälp bör styrelse, förutomen
förärendenförbereder och analyserarningen, ha expertrådett som

liten organisation.styrelsen. denna utforming blir förvaltningenI en
för Kärnavfallsfonden placera medlen såMålet bör attattvara

tillfredsställande betal-långsiktigt hög avkastning,kraven på
säkerhetriskspridning betryggandeningsberedskap och samt

tillgodoses.
vilkaföreslår vi dels regler rörandetillgodose dessa kravFör att

särskildaskall tillåtna placera delstillgångsslag attsom vara
föreslårför dessa tillgångsslag. Vibegränsningsregler vissa av
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därvid Kärnavfallsfonden bör kunna placera i såväl aktieratt som
räntebärande instrument samtidigt inlåning hos Riksbanken ochsom
Riksgäldskontoret bör möjlig. Vi föreslår likvidaäven attvara
medel bör kunna hållas hos bank.annan

Samtidigt föreslår vi emellertid särskilda begränsningsregler som
i huvudsak innebär att

högst 40 tillgångarna får placerade i aktier,procent av vara

högst tillgångarna15 får placerade i utländskaprocent av vara
aktier,

högst tillgångarna15 får placerade i utländskaprocent av vara
skuldförbindelser,

högst 5 det sammanlagda värdet fondens aktietill-procent av av
får hänförligt tillgångar enskilt aktiebolag,ettvara

högst 5 samtliga aktier i bolag får innehasprocent ettav av
fonden.

förord för utformningVårt denna fri förvaltning innebärav en
givetvis samtidigt andra former väljs bort. Särskilt skallatt noteras

vi avfärdar varje form exklusivt förvaltningsuppdrag. Dettaatt av
motiveras vi bedömer förvaltningen får förutsättningaratt att attav
bedrivas effektivare styrelsen har handlingsutrymme och kanom
utnyttja konkurrensen mellan olika penningplacerare.

Vi vill emellertid också förorda regeringen under den fortsattaatt
behandlingen förslagvårt låter ytterligare undersöka förutsätt-av
ningarna för alternativet med inflationsskyddad inlåning ien
Sverige.

Samtidigt vill vi betona styrelsen för den föreslagnaatt av oss
Kärnavfallsfonden kan, marknad föruppstår realränte-om en
obligationer, komma placeringar i sådana fördelaktigtatt ettse som
alternativ.
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säkerheter,Kompletterande m.m.

Viavseenden.iväl mångaavgiftssystemet fungerarnuvarandeDet
Syftet härmedkompletteras. ärdetemellertidföreslår attatt

situationer.i olikasmidigtkan fungerasäkerställa systemetatt
täckamedel förbådekansådana situationerExempel på attattvara

omfattning, ochavseddifonderasinte har kunnatkostnaderna att

bedömningar.enligt dagensblir lägrekostnaderna än
huvudsak:innebär iförändringarnaföreslagnaDe

taktoch ibasscenario sådans.k.förAvgifter attut etttas-
framtida avkast-förväntadeinklusive denfonduppbyggnaden,

deintjänandetidendrift25efter årsningen, motsvarar
kärnkraftverkenmed rivningförknippadekostnader är avsom

producerats.avfall dådetomhändertagandetmedoch somav

förinförssäkerheterpåKrav att-
kärnkraftverkenfonduppbyggnaden stängssäkerställai om

säkerhets-drivits i 25 årharreaktorernainnanav
belopp I,

fondbehåll-åtgärdernafinansieringensäkerställa omav
förföljd kostnadernatillsig otillräckligvisarningen attav

beräknat, tidigarekommer änblir högreåtgärderna än
sambandunderskattats irealräntanochellerberäknat om

II.säkerhetsbeloppavgiftssättningenmed

kärnkraftsföre-dvs.tillståndshavarna,skall ställasSäkerheter av
förkärntekniklagenenligtekonomiskaför derastagen, ansvar

samtidigtinnebärFörslagetomhändertagande kärnavfall. attav
tillstånds-erfordras,dåkärnkraftsföretagen, såtill garanterarägarna

Genom dettafullgöra dettafinansiella förmågahavarnas att ansvar.
kärnavfallsprofinansieringenkanmed säkerheter grammetsystem av
tryggad förhand.påsannolikhetgradmed hög sägas varaaven

återbetalningregler införsvidareFörändringarna innebär att om
fondmedel.av

förslagfinansieringslagen kan våraiför ändringarunderlagSom

punkter.i nedanståendesammanfattas
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Definition begreppet avgiftsunderlagsbelopp grund förav som-
avgiftssättning.

Avgiftsunderlagsbeloppet, baseras 25-årigpå inçiänan-som en-
detid reaktor, fördelas mellan företagen och fastställs varjeper
är.

Definition belopp för säkerställa fonduppbyggnaden vidattav-
eventuell avstängning reaktor. Detta belopp, baseraten av en
hittillspå uppkomna avfallskostnader, kallas grundbelopp.

Detta fördelas mellan företagen och fastställs regeringenav
varje är.

Definition belopp utöver grundbelopp för säkerställaattav-
finansieringen vid fondbrist till följd mindre sannolikaattav

inte orimliga händelser inträffar kostnadsrisk, tidigare-men
läggningsrisk och realränterisk. Detta belopp kallas tilläggs-
belopp. Detta fördelas mellan företagen och fastställs av
regeringen varje är.

Avgifterna skall baseras avgiftsunderlagsbeloppet.pä-

Tillståndshavarna skall lämna full goda säkerheter för skillnaden-
mellan grundbelopp och fonderat belopp säkerhetsbelopp I.
Tillgodogjord avkastning, liksom inbetalda avgifter leder till
nedskrivningar säkerheterna. Vid avstängning verkettav av
där eller flera reaktorer inte singått intjänandetid, skallen
säkerheter kompensera för de förlorade avgiftsintäkterna i en
takt innebär tillförs fonden denså planeradeattsom attpengar
fonduppbyggnaden kan genomföras.

Tillständshavarna skall dessutom lämna full goda säkerheter för-
tilläggsbelopp regeringen fastställt säkerhetsbelopp II.som
Eventuellt kan övergángslösning säkerheter för tilläggs-som en
beloppet byggas under viss tid.upp en

Tillstándshavare får till återbetalningrätt eventuellt fond-av-
överskott efter det åtgärdsprogrammet har avslutats. Omatt
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återbetalningmedgeföreligger kan regeringensärskilda skäl

tidigare.

i figur 4.1säkerheter illustrerasmedföreslagnaDet systemet
150.

kdrnkraflinspektionStatens

frågorkärnkraftinspektionförutsätts Statens prövaSom hittills om
förslagårligen lämnaavgiftsmedlenanvändning samt omav

avgiftens storlek.

granska ochinför regeringens beslut prövauppgifter blirNya att
skall innehålla och SKBsbasscenariotvad det s.k.SKBs förslag om

Vidaretilläggsbelopp.grundbelopp ochstorlekenförslag avom
säkerheterkärnkraftinspektion förvalta deStatenskommer att som

regeringen, kommer lämna.efter besluttillståndshavarna, attav

avgiftsberäkningarnaRealränteantagande i

kompletterandeenligt medförslagunderstryka vårtVi vill att ovan
beroendenuvarandefinansieringssystemetsinnebärsäkerheter att av

Samtidigt kvarstårminskasrätt realränteantagande avsevärt.ett
vilket realräntemåttmed direktiven,frågan, i enlighetemellertid om

vid beräkning avgiften.användasbör avsom
real avkastning påvalet antagandeVi rörandeatt avmenar

placerade.ochbetingas hur medlen förvaltasfonderade medel ärav
rekom-Kärnavfallsfonden lämnardärför årligenVi föreslår att en

vilket realräntean-till Statens kärnkraftinspektionmendation om
vid avgiftsberäkningen.bör användastagande som

kärnkraftens kostnaderOm totala

fullt defrån kärnkraftverk täckerelproduktionFrågan utom
delvisåtskilliga frågeställningar,den förorsakarkostnader rymmer

komplicerad natur.av
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Den tid stått till förfogande för vårt utredningsuppdrag i desssom
helhet har nödvändiggjort hårda prioriteringar mellan de tre
utredningsuppgifter har tidigare. Somnämnts utgångspunkt försom
dessa prioriteringar har tjänat formuleringen i direktiven s. 5 att
utredningsuppdraget attär kapitalförvaltningengöra översynen av
enligt lagen 1981:669 finansiering framtida utgifter förom av

kärnbränsleanvänt m.m.
Mot den bakgrunden har funnitvi det angeläget i förstamest att

hand frågorna med direkt anknytning till finansierings-penetrera
Vi har därvid redovisat ingående bedömningarsystemet. av

kostnaderna för kämavfallshantering och rivning kärnkraftverkav
kapitel och bilagorna7 7-10.

Framtida karnmfallskostnader

Den redovisning och genomgång teknik och kostnader förav
kärnavfallsprogrammet vi gjort frånutgår de redovisningarsom

SKB överlämnar till Statens kärnkraftinspektion varje enligtårsom
den s.k. Plan 93 uppgår de totala återstående kostnaderna till 45ca
miljarder kr. Dessutom redovisas bedömningar gjorts i andrasom
länder kostnader för avfallshantering och rivning kärnkraft-av av
verk. Vidare har vi låtit några olika konsulter granska SKBs

beräkningsmetodik och kostnadsuppskattningar för olika delar i
kärnavfallsprogrammet.

Resultat dessa översiktliga granskningar kostnadsbe-är attav
räkningarna for det planerade kan genomföras medsystemet
tämligen god tillförlitlighet. SKBs kostnadsuppskattningar bedöms
i rimliga och väl underbyggda.stort vara

Utgångspunkten för planeringen tillämpningär känd teknik.av
Samtidigt gäller dock varken inkapslingsanläggning för använtatt
kärnbränsle eller slutförvar för detsamma, länge, harännu så byggts
någonstans i världen. Det möjligt Sverigeär blir de förstaatt ett av
länder där sådana anläggningar byggs. Vi vill därför framhålla att
merkostnader kan uppkomma framöver till följd erfarenheterav nya
från den inledande deponering planeras för mindre delt.ex. som en

det använda kärnbränslet. kostnadernaMen kan också bli lägreav
vadän beräknas.som nu
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vid inter-rivningskostnadernauppskattade svenska ärDe en
till detta redovisatsOlika förklaringar harnationell jämförelse låga.

for hela 30 % derivningskostnaderSKB. Eftersom svarar avav
frågan rivnings-slutsats,beräknade totalkostnaderna vårär att om

uppmärksamhet framöver.behöver särskildkostnader ägnas

kostnadsuppskattningarna i allmänhetkunna värderaFör bättreatt
vidbehöver tillämpasbedömning delvis metodervårär att nya

metoder kostnads-kostnaderna. Exempel på sådana ärberäkning av
planeringscenarier nuvarandeför alternativ till deberäkningar som

detta arbetedet särskilt angelägetifrån. Viutgår är attattmenar
kompletterandeförslagtill stånd, då vi grundar vårakommer om

lämpliga omfatt-fastställaregeringen skall kunnasäkerheter på att
tilläggsbelopp.avgiftsunderlags-, grund- ochningar av

Övriga karnkraflsproduktionkostnader vid

vigjorts, innebärinom utredningsarbetetprioriteringarDe attsom
huvuduppgiftentredje påbehandla alla aspekter deninte kunnat på

uppgiftens egentligen kräver.sådant sätt naturett som
i härsamtliga de frågorseriöst syftande studieEn tassom uppav

utredningsresurserdirektiven fordrar änaktuell del större somav
inledningsvis enligt vårförfogande. Studien börtillstått vårt

grundläggandegenomgripande ochuppfattning innefatta en
exempel pådiskussion metodfrågor. Någraproblemanalys med av

följande.behöva belysasfrågeställningar kan ärsom
historiska kost-bör urskiljas VadVilka kostnader ärtyper av

Äri dag detmöjliga påverkanader och vilka kostnader är att
kärnkraftsproduktionredovisa kostnader förlämpligt attutanatt

föri relation till kostnadersamtidigt ställa dessa kostnader annan
redovisas ochochelproduktion icke-monetära kostnaderBör mätas

i fall hurså

vi förtför överväganden harfå utgångspunkt våraFör att en
i sinade expertpromemoriordiskussioner grundvalpå somav

huvuddrag i bilagaåterges

för arbeteinte visat sig möjligt inom vårt påDet har ettatt ramen
frågeställningar aktualise-tillfredsställande behandla alla desätt som

promemoriorna.de nämndaras av
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Vi har emellertid gjort vissa ansträngningar för belysanärmareatt
frågan det finns några betydande s.k. kostnader tillexternaom mer
följd negativa effekter vid den kärnkrafts-pågåendeexternaav nu
produktionen. Med kostnader vi då kostnaderexterna avser som
kärnkraften förorsakar allmänheten inte belastar denmen som
produktionskostnad reaktorägaren imed sin verksam-tarsom
hetskalkyl.

Vi har valt tillhandahålla detta arbetsmaterial bilaga tillatt som en
betänkandet bilaga 3. Materialet inte detså genomarbetatär äratt

i nuvarande skickägnat läggas till grund för förslagatt om
åtgärder.

slutsats viDen möjlig dra detta arbetsmaterial är,attsom anser av
det bör kunna för fortsattautgöra utgångspunkt studieratt en av

hithörande frågor och på så underlag för densätt utgöra ett
allmänna debatten kring energipolitiska frågeställningar. Vi vill i

detta sammanhang peka på det kan uppgift för denatt vara en
parlamentariskt energikommission riksdagensammansatta som
uttalat försig i maj 1994 jfr 199394:NUl7 19, inomatts. ramen
för sitt uppdrag frågor kostnader för olikaöverväga externaom
energislag.
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Summary in English

A Commission of inquiry established Government decisionbywas
in May 1993 and given the task of reviewing the managementwas
of capital funds according the existing the Financing ofActto on

forFuture Expenses Spent Nuclear Fuel etc.
The commission consisted of commissioner, advisors, expertsone

and secretariat.a
To summarize, thatwe propose

the funds which have been paid the Swedish financeto state to
the arising connection with the handling and finalcosts
disposal of fuel fromnuclear the 1995, shouldspent etc., year
be ininvested accordance with guidelines which aim at
attaining higher currentlythan possible,returna

that independent body, called the Nuclear Wastegovernmentan
Fund, should be assigned the task of managing the funds, in

accordance with these guidelines,

Swedishthat the Nuclear Power Inspectorate SKI should

continue examine and evaluate issues relating theto to
funds recommendapplication of the and the level of the fee to

andbe paid,

that including additional for guaranteeing thesystema measures
availability of funds should implemented from the 1995be year
in order improve the reliability of financingtheto system.

Our proposal involves extensive the theamendments Actto on
Financing of Future Expenses for Nuclear Fuel,Spent etc.
Financing Act. On the other hand, basic stipulationsthe

concerning responsibilities under the Nuclear Activities,Act on are
affected.not
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Current Financing System

The for the financing forof futurecurrent system costs spent
implementednuclear fuel 1981 and basedetc. was now on

regulations in 198423,the Act Nuclear Activities reprintedon
1993:1536 and the Financing 1993:1537.Act

10-14 §§ of Activities contain basicthe Act Nuclear theon
responsibility ofregulations the the licencees, including theon

financial responsibility, for the handling final disposal ofand

nuclear order availableIn that funds whenwaste. to guarantee are
the different in the nuclear waste managementmeasures programme

carried introducedhave be has been wherebyto out, systema a
special fee paid the Regulations concerning this feeto state.

which be regarded supplement basicthesystem, must toas a
regulations responsibility contained in the NuclearActon on
Activities, included in the Financing Act.are

The basic principle that nuclear production shall bear thepower
of the of the products from nuclearcost management waste power

production. achieve this, shall feeT0 the reactor toowners pay a
the in relation the supplied from each Eachstate, to reactor.energy

Governmentthe determines the level of the fee the basisyear, on
of SKI’s recommendation. The fee certainexpressed amountas a
in kilowatt hour of electricity supplied by the Theöre reactor.per
underlying calculations for the fee recommended by SKI are
prepared by the Swedish Nuclear Co. SKBFuel Management on
behalf of the licencees.reactor

The fee shall mainly the of:costscover

safe of fuelthe handling and final disposal nuclear used in

the reactor,
safe decommissioningthe and dismantling of the reactor,

and

the research and development activities required achieveto
this.

The level of the fee varies depending the utility concerned.upon
Since 1984, the fee of 1.9has been the levelat same average
örekWh.
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The fee inpaid, basis, SKI and, accordancequarterly toon a
with Financingthe shall be deposited into interest-bearingAct, an

the Riksbank Swedish central bank. theFromaccount at
accumulated funds, the makes reimbursements the nuclearstate to

utilities currently forthese have theirto costspower cover any may
activities. these mainly relateAtwaste management costspresent,

the interim of nuclear fuel well research andto storage spent as as
development.

1993, totalledAt year-end the accumulated funds approximately
SEK billion. This13.3 the difference betweenamount payments

the fund the period 1982-1993, including interest accruedto over
about SEK 21.3 billion and far incurred about SEKcostsany so
8 billion.

for Government’sAs basis the decision the fee level fora on
1994, in mid-1993, SKB estimated the total remaining costs at

billion.about SEK 45

of CommissionHandled by Tasks the of InquiryIssues and

1993, the Government establishedOn May of reference forterms
Commission’s Our taskthe work. be a Commission oftowas

review ofinquiry the capital funds etc. inmanagementto
with Financing Act. Theaccordance the of reference stipulateterms

review shall focus threethat the areas:on
The first of Commission conditionstask the the generalconcerns

for the accordanceof capital funds with themanagement
Financing Act and liberalconsider whetherto managementmorea
of the funds, than permissible. The ofat present, was purpose
altering the investment rules increase the investment.returnto on

The second task the concerning the realassumptionsconcerns
interest for whichthe accumulated funds should be appliedrate
when calculating the fee.

third of inquiryA give suitable of the totalto accountarea a
of electricity generation from planning andthe construction ofcosts

nuclear plants finaldecommissioning and disposal,topower
including the nuclear fuel cycle.
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Reliability of Financing Systemthe

According the of reference of Commission,the theto terms purpose
of the Financing Act to that the production of nuclearguarantee

finances all the of the finalhandling and disposal ofcostspower
fuelnuclear and other products arising from thespent waste

production of this of power.type
Thus, have considered be important evaluate theto towe

overall capability of the fee accomplish this Oursystem to purpose.
evaluation carried by focussing different questions.out twowas on
The first question the ofrelevance the importantmostconcerns
assumptions used determine the level of the fee. The secondto
question includes discussion of the financial situation of thea
licencees and, thereby, their ability their financialto meet
responsibilities, stipulated by the Act Nuclear Activities.as on

Requirements Assumptions Used in CalculationsFeeon

The majority of the for the of nuclearcosts management waste etc.
and significant of the interest income expected arisepart toa are

fromafter the income the fees estimated have ceased. Thisto
contributes general uncertainty whether theto to currenta as
financing fulfill itssystem can purpose.

With the fee calculations, inevitable uncertaintiesthecurrent
the assumptions future future electricity supplycosts,concern on

and, especially, the real accumulated funds until about thereturn on
2050. At that time, estimated that all nuclear willwasteyear
beenhave deposited in repository.a

analysesIn the that have commissioned, with certainwe
exceptions, nothing has which indicatesemerged that the

calculations of futurethe be made reliable thancosts atcan more
Our conclusionoverall the estimates thatpresent. coston

inevitable that these will contain uncertainties. Final disposal, like

the decommissioning of nuclear plants, could be lesspower more or
expensive than expected be likely,to most at present.

factors, ofAmong other estimates the future income the feeto
be based futureassumptions electricitysystem must on on
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generation by nuclear forplants. One basis these estimates,power
which used today, 25-year earning period reactora per as
well the parliamentary decision phase-out nuclear bytoas power
the 2010. The earning period used define theterm toyear
number of in order earn thereactor must operate toyears a

funds for covering all in connectionthe with thecostsnecessary
final disposal of nuclear fuel and decommissioning of thespent

reactors.
However, the possibility that have be shut downreactor toa may

before this first 25 of operation have elapsed becannotyears
excluded. As far the importance of electricity generation for theas
fee-based income concerned, that the future fee-assertwe can
based income contains inherent uncertainties since ofthe thescope
future generation of electricity nuclear plants becannotpower
determined in advance.

Perhaps the critical assumption with regards the capabilitymost to
of the fee sufficiently large thesystem to generate toamounts cover

the assumption forused the real interestcosts rates.
We have studied, in depth, the role that correct real interesta

assumption plays in the financing Our conclusionrate system.
that estimates of the future development of the real interest rate are
associated with such difficulties that unreasonablegreat to use

financing which significantly dependent thesesystema on
inherent difficulties.

this perspective, aim of guaranteeingIn the that nuclear power
production finances all the costs question of strategymore a
than question of selecting optimum method ofthe makinga a
forecast of, the real interest rate.e.

For this work has focussed preparing proposals forreason, our on
such modifications in the financing which make lesssystem can
dependent correct assumption of the real interest Suchrate.on a
modifications should improve the overall reliability of the system.

At the time, have noted that the real thereturnsame we on
accumulated funds, and, consequently, real interest forecast,rate
will be dependent how the funds managed.on are
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Considerations Regarding Additional Guarantee theMeasures to

Availability of Funds

of financingintention improve the reliability theEven the to
take certain other factors intotosystem, necessary

inconsideration. The be designed thecannot guarantee,system as a
imaginableof against all theoreticallyabsolute the term,sense

and income.scenarios with regard to costs
feesuitable solution would be let theview,In currenttoour a
thebasic scenario. This basic scenario will besystem cover a

responsible for paying fee basedwhich those who onare aone —
Government’s decisionevaluation and, ultimately, theSKI’s —

fee being determined. should beconsider probable when the

evaluation, hasemphasized that SKI, by making such notan
safety-relatedposition with regardcommitted itself to toany

will be dealt with during later phasequestions. These questions a
for nuclear repositoryof the licensing system.process a

arise inadditional whichorderIn coststo maycover any
unreasonableconnection with other less probable but not ——

of financingsuitable establishscenarios, in view to sourcesour
existingfees. This approach based theand above onover

thatNuclear Activities. The Act stipulatesregulations of the Act on
responsible for ensuring that thethe licencees shall be waste

This that theimplemented.management meansprogramme
funds whichfinancial liability thelicencees bear the are

shouldaccumulated in accordance with the Financing Act toprove
insufficient.be

fulfill their obligationsability of licenceesreality, the theIn to
of handling of nuclearwith regards covering the the waste,costto

financial stability.decommissioning depends their Anetc., on
commissioned this issue indicatesinvestigation which have onwe

who do reallyof three of the licenceeslimitations in the notcase
from thesignificant of income than thatotherhave sourceany

operation of the nuclear reactors.power
be excludedof this situation thatOne cannotconsequence —

ceased andor thethe nuclear plant hasthe activity at power
licencees willfunds be insufficient that theaccumulated toprove —

their responsibilitiessufficient financial livehave to tonot means up
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under the Act Nuclear Activities.on
Thus, conclusion of the licencees withthat liabilitiestheone

regard the of nuclear should be given theto cost managementwaste
financial meaning which when legislationprobably intended thewas
which currently in effect achieved byThis could bepassed.was
making amendments the Financing include regulationsActto to
which enable those who plants, i.e. thenuclearown power
licencees, financial obligations of thethe theto guarantee to state,
licencees under the Act Nuclear Activities.on

Considerations Regarding ofthe Long-term Development the

Real Interest Rate

If whichthe proposals this adopted, thepresent reportwe are
importance of the assumption of the real interest for therate
reliability of the financing will decrease considerably. Insystem
accordance with the of reference, the question still remainsterms

which of the real interest should be used whento rateas measure
the fee. basic assumptioncalculating The used by SKI when

fee, funds willrecommending the that the interestrealatgrow a
for theof 2.5 % period of 1994-2050.rate on averageper year,

have found that the development ofWe the real interest rate
characterizedduring 1900’s has beenthe considerable variations.

During 1900s, the real interestthe negative during severalrate was
periods. The 1970’s period. On the otherexample of suchan a
hand, the 1980’s and the beginning 1990’s examples ofof the are

longer period with interestparticularly high real ratea a was
duringalso this period that funds accumulatedthe question were

and that realized.returna was
the backgroundIn inquiry from thethe Investmentreport to

Management Department Sverige,Sparbanken long-term realat a
interest the order of 1-2.5 period the% for therate toon up year
2010 specified reference Over longer time-scale,as a case. a

estimated that long-term interest bereal would around 2 %rates

per year.
submittedThe by the parliamentary workingreport group on

pensions SOU 1994:20 Reformed Pension System describes a

2 14-0915
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interestconservative scenario where the real and economicrate
growth would be about 1.5 % during theper year, on average,

1995-2050.period of

of April 1994, National OfficeAs the Debt started raise loansto
through the issue of real interest bonds the Swedish market.rate on
The forecasted real interest the periodrate twenty-yearaverage over

the 2014 would, in accordance with this theto outcome onup year
bond market be around

%4 per year.
refrained from specifying that figureWe have any more

the fairly wide of uncertaintiesprobable than another range
foundwhich exists. Since have that the real thereturnwe on

funds the funds invested,accumulated dependent howupon are
assumptions realview, instead, that the the long-termonour

funds specificallythe accumulated be estimatedreturn must onon
basis of how the funds invested.the are

Considerations Regarding the Management of Fundsthe

appliedThe interest which currently the accumulatedrate to
funds the official long-term borrowing This interestrate. rate

interestbased the 10-year bond whereas thetreasury rate rateon
for month. view, this form of special depositonly fixed Inone our

disadvantageous, in of investment.terms return on
of depositing fundstoday’s the in theFurthermore, system

Riksbank entails inflation risk, whereas the fundstoexposure are
intended financial commitments in real i.e. theto terms,cover

credit riskof nuclear However, the andmanagement waste etc.
liquidity risk minimal.are

today’s investmenthave compared this applying rules,We return,
with that from the of other funds. Taking intomanagement state

the reservations which be made with regard suchaccount must to
comparison, found funds inhave that the depositedreturna we on

the Riksbank has been low compared with that gained by the

investment of other interest-bearing funds.state
found forWe have also that the including shares in thearguments

portfolio justified,increasingly the longer the investmentasset are
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horizon. theAt time, consider that important tosame we
emphasize that the investment horizon funds,for these even
relatively initially,long finite and gradually end.tocomes an

An important condition for the reliability of the financing system
and for its credibility that the funds should be invested with— —
high degree of security. Thus, in opinion, the possibility ofa our

liberal investment policy be combined with stringentmusta more
restrictions concerning credit risk.

Considering these basic conditions and the policy ofcurrent
depositing the funds into the Riksbank, have foundaccount atan we
that there good justify seeking other forms of fundto outreason

with the aim of improving the yield themanagement on
funds.accumulated

One of the alternatives investigatedhave depositing thewe
funds into without inflation risk. One formaccount toan exposure
of depositing the funds without inflation risk would betoexposure

deposit them in Nationalthe Debt Officeto account at termsan on
which result from the conditions which exist market for realon new
interest bonds. view,In such alternative hasrate our an
considerable advantages, should adequate realguarantee returnan

the investment in the long However, do considerterm. noton we
that possible thisrecommend since exactly whatto at present,
this alternative involves still unclear.

When choosing between the alternative of liberal fundmore
and that of continuing deposit the funds inmanagement to an

have observed that liberal fundaccount, managementwe more can
be carried in different forms. funds could beThe entirelyout

in-house,managed by external servicemanagementan or some
intermediate form.

We have found that only fundexternal used,even managers are
in—house be developed, only for thecompetence must not

and evaluation of fundexternal services,procurement management
but for portfolioalso analysis and macroeconomicstrategy
development. The combination of in—house and external fund

has the advantage that in-house bemanagement competence can
developed within the least resource-intensive while externalareas,

be used for investmentsother through fundcompetence can
assignments.management
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Policy and investment rules well requirements concerningas as
reporting the of the fund be specified bymanagementon can
establishing investment regulations. If external used,managers are
exclusively in how the funds invested be controlledpart,or are can
through the establishment of the investment regulations in the

external fund and by spreading the fundsmanagement agreements
differentamong managers.

Proposal

Nuclear FundWaste

In view, the alternative of liberal fund managementour a more
policy well the alternative of depositing the fundsas as an
inflation-protected the National Debt Officeaccount at are
preferable the form of making deposits intoto current accountan

the Riksbank.at
With aim ofthe improving the the accumulated funds,return on

that independent body called the Nuclear Wastewe propose an
Fund should be established. This proposal entails abolishing the

of deposits into the Riksbank.current system account atan
The Nuclear Waste Fund should be governed by Board ofa

Governors which appointed by the Government. BoardThe

should ofconsist than members who have in-depthno more seven
experience of strategic issues concerning capital investment and who

have specialist withinknowledge finance. the light ofIn the formal

responsibility for the nuclear which those whowaste programme are
liable fees bear under the Act Nuclear Activities,to mustpay on we
consider Governmentthat the should appoint individuals who are
associated with nuclear utility fill of theto to twoa power one
positions the Board of Governors. The Board shall also beon
charged with the task of making funds available SKI.to

In addition the head of fundthe body, the Boardto management
should also have the assistance of advisory council which shallan

and analyze be handled by the Board. With thismatters toprepare
the organization will be limited.structure, management

The ofaim the Nuclear Waste Fund should be invest fundstheto
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that requirements long-term high investment,returnso on a on
adequate liquidity and riskadequate profile well adequatean as as
security satisfied.are

In order satisfy these requirements, that rulesto we propose
should be established concerning kind ofthe which will beassets
permitted ininvest and that special restrictions for certain ofto
these should be introduced. We that should beassets propose
possible for the Nuclear investWaste Fund in shares wellto as as
interest-bearing instruments the time that depositing fundsat same
into Riksbankthe and the National Debt Office shouldaccount atan
be possible. alsoWe that should be possible maintaintopropose
liquid funds another bank.at

However, the time, followingthat the specialat same we propose
restrictions should be imposed:

than 40 of the. investedbe incent assetsno more per may
shares,

than 15 of the be invested incent assetsmoreno per may
foreign shares,

than 15 of the be invested incent assetsno more per may
foreign ofinstruments debt,

than of5 the total value of the sharecentno more per
of the fund forbe held single joint-stockassets may any

company,

than 5 of all the shares in singlecentno more per a
be held fund.by thecompany may

This recommendation for the design of fundliberal managementa
naturally entails, the time, the exclusion of othersystem at same

forms from the particular,In should be noted thatsystem. we
reject exclusive fund assignments in form. Themanagement any

for this that consider that fund bemanagementreason we can
conducted effectively the Board has the formore necessary scope
action and the competition which exists between differentcan use
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market its advantage.investors the toon money
Government, its furtheralso recommend that the inHowever, we

handling of proposal, should allow further investigation into theour
conditions for the alternative involving inflation-protected deposits

of funds in Sweden.

time, would like emphasize that the Board ofAt the tosame we
proposed Nuclear Fund market forthe Waste may, emergesa

consider investment inreal interest bonds, such bonds beto an
advantageous alternative.

the Availability of unds,Additional Guarantee FMeasures to etc.

the fee functions smoothly.In current systemrespects,many
bethat certain additional shouldHowever, measureswe propose

smoothimplemented. The aim of these theto guaranteemeasures
in different situations. Such situationsfunctioning of the system

impossibility of accumulating thecould be, for example, the

for covering well theintended of funds theamount costs as as
than todayspossibility that the might be lowercosts out toturn

estimates.

proposed:The following changes are

paid base scenario and suchbeFees rateto to atcover a aare—
including forecasted futurethat the accumulation of funds, the

after 25 of operation earning period correspondsreturn, years
ofwhich associated with the dismantling thetheto costs are

of which hasnuclear plants and the themanagement wastepower
been generated that time,at

for the availability of funds beRequirements toguaranteeson are—
introduced to:

i availability of sufficient funds the nucleartheguarantee
shut down before the have beenplants reactorspower are

for Guaranteeoperated 25 Iyears

financing ofthe the nuclear waste managementguarantee
funds found bethe accumulated toareprogramme
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insufficient due the fact ofthat the theseto cost measures
higher than estimated, be incurred prematurelytoare

andor the interestreal underestimated relationrate
the fee level Guarantee II.to

Guarantees shall be provided the i.e.by licencees, the nuclear

utilities, their financial responsibility under the Actto meetpower
Activities, forNuclear the of nuclear At themanagement waste.on

time, the proposal that the of the nuclearsame means owners power
utilities, when required, the financial ability of theguaranteecan
licencees live this responsibility. Through the ofto to systemup

proposed here, be maintained, with high degreeguarantees can a
of probability, that financingthe of the nuclear waste programme
will be secured in advance.

Furthermore, these changes entail the implementation of rules

possibleregarding of funds.repaymenta
As basis for introducing amendments Financingthe Act,toa our

summarized follows:proposals becan as

definition of forThe the calculating the feeterm amount as a—
levelbasis for determining the of the fee.

for calculatingThe the fee based 25-yearamount on a—
distributedperiodearning utilitiesthereactor,per among

established yearly basis.and on a

The definition of the availability offor funds intheguarantee—
the of the shutdown of Thisevent premature reactor. amount,a
based which have far beenwaste management costson so
incurred, known the basic This distributedamount.as

the utilities and determined the Governmentamong on a
yearly basis.

The definition of above the basicandamounts amount toover-
financing the funds found insufficientbeguarantee toare as

result of the of less probable but reasonablea occurrence
additional risk, scheduling risk and realevents cost premature

interest risk. This known the supplementaryrate amount as
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anddistributed the utilitiesThis amountamount. among
basis.determined by the Government yearlyon a

for calculating fee.based the theThe fees shall be amounton-

for theprovide adequateThe licencees shall guarantees—
accumulated fundsdifference between basic and thethe amount

investment which realizedGuarantee theI. Any return on
write-down of thepaid-in fees shall result thewellas as

where severalWhen plant shut downguarantees. one ora
for the full earning period,operatedhave notreactors

fee-based incomeshall for the lost atguarantees compensate a
attainadded in order thewhich that funds torate areensures

level in the fund.planned

shall provide adequateFurthermore, the licencees guarantees—
Government hasfor which thesupplementary amounts

Guarantee II. As transitionaldetermined measure, maya
for the supplementarypossible accumulatebe guaranteesto

period of time.certainamount over a

fundsof surplusLicencees entitled theto repayment anyare-
Inafter completion of thethe waste management programme.

permission forthe Governmentspecial circumstances, grantcan

premature repayment.

fromillustrated the following figureofThe guaranteessystem
Section 4.5.3 in the report.
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2030 2040 20502010 20201995 2000

billionSEKmdr

amountbasicfunds AtotalIGuaranteeA +

amountsupplementaryGuaranteer-IIB

amountsupplementaryGuaranteeC

oflevelsof differentdifferent examplesand CB twoare
builtgraduallyBSupplementarysupplementary amountamounts.

Centire supplementarywhile the10about amountyears,overup
and CBSupplementarytheintroduced from amountsstart. are

examples, nuclearthereduced thesegradually wasteboth as
2050theIncarried out. yearmanagement programme

approximately, i.e. when the managementwaste programme
C.for andreturned Bcompleted,expected be guaranteesto are

SKISwedish Nuclear Power InspectorateThe

administer the feeSKI shall continueAs systemtopresent,at
recommendation,andincluding reimbursements presentto on aa

paid.befor level of the feebasis, theyearly to
forbasisevaluate,examine andtaskswill beSKI’s to aasnew

for theproposaldecision, SKB’sthe subsequent contentgovernment
of the basicfor the levelnronosalSKB’sbasic scenario andof the
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and the supplementary Furthermore, SKI willamount amount.
administer the which the licencees, following theguarantees
Government’s decision, will provide.

Real Interest Rate theAssumption in Fee Calculations

emphasizeWe that proposal for additional guarantees,our as
described above, entails significant reduction in the presenta
dependency of the financing correct real interestsystem rateon a
assumption. However, the time, the question remains, inat same
accordance with the of reference, of which interestrealterms rate

should be used when calculating the fee.measure
In view, the choice of the assumption used concerning theour

real the fundsaccumulated characterized by how thereturn on
funds managed and invested. Therefore, that theare we propose
Nuclear Waste Fund should submit, yearly basis,on a a
recommendation SKI which specifies the real interestto rate
assumption which should be used in the fee calculation.

About Costthe Total of Nuclear Power

The question of whether the electricity generation from nuclear

plants will completely the incurred by suchcostspower cover
generation comprises several underlying questions, of whichsome

complex in nature.are
of limitedBecause the time forallotted this Commission ofus

Inquiry complete mission, for rank theto toour was necessary us
three tasks described above oforder priority. These priorities

made the basis of formulationthe of the of referencetermswere on
which that the task of Commissionthe to review thestates

of under the Act 1981:669 the Financingmanagement assets on
of the Future Expenses of Spent Nuclear Fuel, etc..

the light ofIn this, have established that the importantmostwe
task in firstthe instance, investigate the questions whichto,was
relate directly the financing In doing haveto system. so, we
provided in-depth of the of nuclearassessments costs waste
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plantsdecommissioning of nuclearand themanagement power
7-10.and AppendicesChapter 7

Nuclear WasteCostFuture

oftechnology and thedescription and review of theThe cost
provided based thewhich havenuclear waste onprogramme we

93,according PlanSKB submits SKI eachwhich toreports to year
SEK 45 billion. Inestimated aboutremaining totalthe atcosts are

ofcountries thewhich made otheraddition, the assessments are
of nucleardecommissioningand theof managementcost waste

haveFurthermore,plants reported here. wepower are
SKB’sreviews offrom few different consultants,commissioned, a
of theestimates for differentmethodology andcalculation partscost

waste management programme.
calculationsevaluations that theThe result of these general cost

goodcarried with moderatelybefor the planned outsystem acan
generally consideredreliability. SKB’s estimatesofdegree cost are

well supported by data.be reasonable andto
technology.application of knownplanning based theThe on

remains neithertime, the fact thattheHowever, at ansame
for suchnuclear fuel repositoryencapsulation plant for spent nor a

in world.constructed anywhere thefuel has, far, beenso
countries where suchwill of the firstpossible that Sweden be one

additionalThus, maintain thatplants will be constructed. costswe
experience from, forfuture, result ofarise in the as a newmay

of quantity ofplanned initial deposition smallexample, the spenta
couldfor demonstration thenuclear fuel However, costspurposes.

than currently estimated.also be lower

decommissioning low, inestimated of SwedenThe costs are
explanations forlight of international comparison. Variousthe an

forthis SKB. Since the decommissioninggiven by costs accountare
entire 30 % of the estimated total conclusion thatcost,an our

special attention be paid in the future the question ofmust to
decommissioning costs.

order improve the evaluation of the estimates, inIn to cost
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considergeneral, that partially methods be applied inmustwe new
the calculation of the Examples of such methodscosts. costare
estimates for alternatives the scenarios which theto currenton
plarming based. In opinion, particularly important thatour
this work should be carried Our additionalproposal forout.

the availability of funds based theto guaranteemeasures on
assumption that the Government establish suitable levels for thecan

for calculating the fee, the basic and theamount amount
supplementary amount.

Other Costs fromArising Nuclear ProductionPower

of the prioritiesBecause which have been established within the

Commission’s work, have been unable deal with all thetowe
of the third main task the actually required by theaspects manner

of this task.nature
A study of all the issues which broached in the ofpartproper are

the of reference which refer here requiresterms to greaterwe
for investigation than those which have been available toresources

In view, the study offshould with thorough, basicstartus. our a
analysis of problems with discussion of issues relating toa
methodology. Some examples of issues which bemay necessary

investigate provided below.to are
What kinds of should be distinguished What historicalcosts are

and what exercise influence todaycosts costs can one over,
reasonable specify for nuclear production without,to costs power

the time, placing these relation the of otherat costs to costssame
forms of electricity generation Should benon-monetary costs
measured and specified, and howso,

establish forT0 basis the considerations have made, havea we we
carried discussions the basis of the whichout expert reportson are
outlined Appendix

possible, within frameworkthe of mission,not treat,towas our
in satisfactory issuesall the which dealt with withina manner, are
the mentioned in the appendix.reports

However, have made certain efforts closerto outwe carry a
investigation of whether there significant, external costsare more
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with theconnectioneffects innegative externalofresultas a
external costsByproductionongoing nuclear programme.power

begeneral publicthenuclearwhich tocosts causespowerwe mean
productionincluded in thewhichbut costsubjected notto, are

calculations.theirincludethewhich reactor owners
appendixprovidedexternalrelatingInformation coststo as an

generaltheform,itsAppendix 3. Inthis presentreportto
forbasisprovideappendixthispresented ininformation cannot a

proposed measures.
shouldexternalinformationtheconclusion that costsonour
in suchissues and,of relatedstudiesfor continuedbasiscomprise a

concerningdebategeneralbasis for thecomprise energyaa way,
possiblethatindicatewishthispolicy issues. In tocontext, awe
Riksdagcommission which theparliamentaryfor thetask energy

19, might be199394:NU171994 cf.Maydecided to set p.up
offormsof differentexternalrelating theconsider issues coststoto

energy.
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Författningsförslag

Förslag till

ändringLag i lagen 1992:1537om om

finansiering framtida utgifter förav

kärnbränsleanvänt m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1992:1537om om
finansiering framtida utgifter för kärnbränsleanväntav m.m.

dels l och 6 94 §§ skall ha följande lydelse,att - -
dels det i lagen införasskall sju paragrafer, 7att nya a -
7 8 8 följandeoch b §§, lydelse.e, a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Avgifter skall betalas enligt Avgifter skall betalas enligt
denna lag för finansiera dels denna lag för finansiera delsatt att
omhändertagande omhändertagandeanvänt använtav av
kärnbränsle och radio- kärnbränsle och radioak-annat annat
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från kärnkraftsreakto-avfalltivtfrån kärnkrafts-avfallaktivt
vissa kostnaderdelsvissa kostnaderdelsreaktorer, somrer,

lag ochenligt dennaharhar enligt denna lag statenstatensom
kärn-198423enligt lagenlagen 1984:3och enligt omom
kost-teknisk verksamhet. Förverksamhet.kärnteknisk

omhändertagandeförnader
hittills inbeta-täcksinte avsom

skall säker-avgifismedellade

ställas.heter

ochbetalasden Avgift skallskall betalasAvgift av
deninneha ställastillstånd säkerheterhar att somavsom

ellerkärnkraftsreaktor tillstånd innehahardrivaeller atten
Avgiftenreaktorinnehavaren. driva en

reaktorin-årligen länge kärnkraftsreaktorbetalas såskall
skallAvgiftennehavaren.i drift.reaktorn är
reak-längeårligenbetalas så

i drift.ärtorn

avgiftbetalaSkyldighetenAvgiftsskyldigheten attavseen-
avseendesäkerheteroch ställaomfattaromhändertagandede
omfattaromhändertagandekostnader för

kostnader för

ochhanteringsäkerochhanteringsäker enen
reaktornislutförvaringi reaktornslutförvaring avav

radio-kärnbränsle ochradio-kärnbränsle och använtanvänt
frånhärröravfallaktivtavfall härrör frånaktivt somsom

kärnbränsletdetefterkärnbränslet dettaefter detdetta attatt
frånförts bortavfallet harelleravfallet har förts bort fråneller

anläggningen,anläggningen,
avveckling ochsäkerochsäker avveckling2. enen

reaktoranläggningen,rivningreaktoranläggningen,rivning avav
ochforsknings-denforsknings- ochden

utvecklingsverksamhetutvecklingsverksamhet somsom
ivadförbehövsivadförbehövs att avsesatt somavsessom

fullgöras.skall kunna2l ochfullgöras.skall kunna1 och 2
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Reaktorinnehavaren skall i Reaktorinnehavaren skall i
samråd med övriga reaktorin- samråd med övriga reaktorin-
nehavare beräkna kostnaderna nehavare beräkna kostnaderna
för omhändertagandet. En för omhändertagandet. En
sådan beräkning skall innehålla sådan beräkning skall innehålla

uppskattning dels kost- uppskattningen av en av
naderna för samtliga de kostnadernaåtgär- fär samtliga
der kan behövas, dels åtgärder kan behövas dåsom som
kostnaderna för de åtgärder reaktorn drivits 25i år samt,

bli vidtagna drifitidenfbrinom reaktorn över-som avses en om
tidrymd minst 25 kostnadendr. stiger dr, förtreom

Kostnadsberäkningen skall tillkommande åtgärder varje dr
varje dr och lämnas därutöver avgiftsunderlagsbe-överses
till eller lopp,regeringen den myn-
dighet regeringen bestäm- drifttidenfär reaktornsom om

understiger 25 de kostnaderär,mer.
enligt 1 kan hänföras tillsom
det kärnbränsle harsom an-

beräkningen skervänts när

grundbelopp,

skäliga kostnader för
tillkommande åtgärder som
beror oplaneradepd händelser

tilläggsbelopp.

beräkningen skall dess-Av

framgå kostnaderna förutom
de åtgärder blisom avses
vidtagna inom tidrymden om
minst âr.tre

Kostnadsberäkningen skall

varje år och lämnasöverses
till ellerregeringen den myn-
dighet bestäm-regeringensom

mer.
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4§

kostnader förkostnaderna förUtöver Utöver om-
skall avgifternahändertagandeomhändertagande skall avgif-

förkostnadertäcka kostnader täcka attstatensterna statens
forsknings-kompletteraför att

utvecklingsverksamhetforsknings- ochkomplettera som
frågor§ 3i 2utvecklingsverksamhet prövaoch samtsom avses

frågor härom,i 2 § 3 prövasamtavses
ifrågorhärom, pröva som avses

8 § andraförsta stycket,frågor i §2. 5pröva som avses
stycket8 § 8 § andraförsta stycket och andra stycket och5 § a

lag, lag,stycket denna denna

frågorfrågor över- över-pröva prövaom om
kontroll slut-vakning ochkontroll slut-vakning och avav

16 § lagen16 § lagen förvar enligtförvar enligt

kärnteknisk verk- l984:3 kärnteknisk verk-l984:3 omom
samhet.samhet.

årligen för kalenderårstorlek fastställs nästföljandeAvgiftens av
myndighet regeringen bestämmer.denregeringen eller som

skall betala förhållande till denavgift ireaktorinnehavareVarje

energi levereras.som

debestäms såAvgiften bestäms de Avgiftenså attatt sam-
avgiftsbeloppenmanlagdasammanlagda avgiftsbeloppen

kostnader fordebetalas under reaktorns täcker om-som
3 §idrifttid täcker kostnaderna för händertagandet avsessom

omhändertagandet och stycket J ochförsta statensstatens
enligt enligtkostnader 4 kostnader 4

förtidigare åtgärdertillVid avgiftsberäkningen skall hänsyn tas
radioaktivt avfallochomhändertagande kärnbränsleanvänt somav

beskaffenhet övrigaochfrån detta, reaktoranläggningenshärrör

storlek.omständigheter kan påverka avgiftenssom
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Avgiften skall betalas till Avgiften skall betalas till
den myndighet regeringen den myndighet regeringensom som
bestämmer. bestämmer. Avgzftsmedlen skall
Myndigheten skall in överföras till fond,sätta benämnden
medlen räntebärandepä konto Kärnavfallsfonden.

Riksbanken.i Räntan skall

läggas till kapitalet.

§7 a
Kdrnaxfallsfonden leds av en

styrelse, skall förvaltasom
medlen fondeni enlighet medi

b d7 7 §§. Styrelsen skall-
årligen till lämnaregeringen en
redovisning förvalt-som avser
ningen under det gångna året.

Regeringen styrelse iutser
Kdrnaxfallsfonden, förordnar

för granskningrevisorerom av
styrelsens förvaltning och beslu-

föreskrifter förnärmaretar om
fondens verksamhet.

Ledamöter t styrelsen, revi-

och de arbetstagaresorerna
och uppdragstagare hos fonden

styrelsen bestämmer skallsom
skriftligen anmäla innehavsitt

och ändringar i innehavet av
fondpapper 2 §tsom anges
insiderlagen 1990:1342.
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7b§

Medlen Kdrnaxfallyondeni

kravenskall placeras päsä att
hög avkastning,långsiktigt

betalnings-tillfredsställande
riskspridningberedskap och

betryggande säkerhetsamt
Förvaltningentillgodoses. av

överlåtasfondmedel fårvissa

ellertill värdepappersinstitut
kapitalförvaltare.annan

fondensAvkastningen pd
till kapita-medel skall läggas

let.

7c§

medelKarnaxfallsfondens
placerasfär

medskuldförbindelseri

låg kreditrisk,

aktiefonderaktier elleri

ellernoterade svenskpåärsom
utländsk börs,

Riksbanken ellerhos

Riksgäldskontoret,
bank, dethos annan om

säkerställa till-förbehövs att
betalningsberedskap.räcklig

får förvärvaFonden optio-
terminskontrala‘ ellerellerner

liknande finansiella instrument,

det behövs för säkerstäl-attom
efelativarefondförvaltningla en

skydd valutakurs-eller motsom
eller andra risker.jörluster
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.7d§

40Högst mark-procent av
nadsvärdet för Kdrna1fallsfon-
dens tillgångar far place-vara
rade aktier. Placeringari i ut-
ländska aktier och utländska

skuldförbindelser får för var-
dera tillgángsslaget tilluppgå

högst 15 procent av samma
marknadsvärde.

Placeringar aktiebolagi ett
får högst till femuppgå procent

samtliga aktier bolagetiav
eller, aktierna har olikaom
röstvärde, högst fem procent av
röstetalet för samtliga aktier i

bolaget.

femHögst mark-procent av
nadsvärdet för fondens samtliga
aktier får hdnförliga tillvara

aktiebolag eller tillvisstett
aktiebolag ingår isom samma
koncern.

7e§

Regeringen fastställer ytter-
ligare bestämmelser förvalt-om

medlenningen i Kärnav-av
fallsfonden.

avgifter betalatsDe Reaktorinnehavarens andelsom av
reaktorirmehavaren skall medlen Karnaxfallvondenian- av
vändas för inneha- skall användas förersätta ersättaatt att

innehavarenför kostnader for för kostnader förvaren om-
händertagandet för omhändertagandet församt att samt att
täcka kostnader m täcka förkostnaderstatens statens
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4§ hänförligaenligtenligt § hänförliga åtgärderåtgärder 4
bränsleellerreaktorn och bränsle till reaktorntill somsom

Medlen fårreaktorn. i reaktorn.ianvänts använts
användas för bekostaockså att

verksam-Kdrnaxfallsfondens
het.

reaktornallt detNär i an-
radio-kärnbränslet ochvända

härrör frånaktivt utfall som
slutförvarhar placerats idetta

reaktoranläggningensamt av-
medeloch skallvecklats rivits,

Kdrnaxfallsfonden intei som
behövs för ändamål avsessom

tillförsta stycket återbetalasi

Medelrealaorinnehavaren. i

behövs fårfonden intesom
återbetalas dessförinnan, om
särskilda skäl föreligger.

ochanvändninganvändning FrågorFrågor omavom
återbetalning avgiftsmedlenavgiftsmedlen prövas rege-av av

myndighet regeringen eller denringen eller den prövassom av
regeringenmyndighetregeringen bestämmer. som

bestämmer.

8a§
skall tillReaktorinnehavaren

myndighet regeringenden som
fullgodaställabestämmer

desäkerheter motsvararsom
för omhändertagan-kostnader

3 § förstaidet styc-avsessom
Sakerheter behöverochket 2

beloppställas förinte som
reaktorinnehavarenstäcks av

Kärnaifalls-medlenandel iav
fonden.
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Regeringen eller den myn-
dighet regeringen bestäm-som

skall årligen och vid behovmer
oftare säkerheternapröva om

tillräckliga.är
Som säkerhet får god-inte

kännas inteckning kärnkraft-i
verket.

8 b §

Säkerheter enligt 8 § fåra
utnyttjas för finansieraatt
åtgärder för omhändertagande

2i medlen isom avses om
Kärnamfallvonden visar sig
otillräckliga och åtgärderna

vidtasinte reaktorinnehava-av
Om reaktorn drivs kortareren.

tid 25 fårår, säkerheternaän
dessutom utnyttjas för till-att
föra Kdrnaxfallvonden medel

de avgiftermotsvararsom
enligt 5§ bortfaller pásom
grund den begränsade drift-av
tiden. Frågor utnyttjandeom av
säkerheter regeringenprövas av
eller den myndighet regeringen
bestämmer.

Säkerheter längreintesom
behövs skall återlämnas till

reaktorinnehavaren.
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Reaktorinnehavaren skallReaktorinnehavaren skall påpå

upplysningarlämna delämna de upplysningar begäranbegäran
handlingarde handlingar tillhandahålla deoch tillhandahålla och

regeringenförbehövs för regeringen behövs attattsom som
den myndigheteller den myndighet eller som rege-som rege-

skall kunnaskall ringen bestämmerringen bestämmer kunna

avgiftens storlek ochstorlek och fastställafastställa avgiftens
säkerheterfrågor användningen behovetpröva samtavom

användningenfrågorden utsträckningmedlen. I pröva omav
utsträckningreaktorinne- medlen. I denbehövs skalldet av

reaktorinneha-skalllämna det behövshavaren på begäran även
lämnabegärantillträde till anläggningar eller på ävenvaren

anläggningar ellerkärnbränsle tillträde tillplatser där använt
kärnbränsleplatser därradioaktivt avfalleller använtsom
avfalleller eller radioaktivtfrån detta förvarashärrör som

förvaras ellerhärrör från dettahanteras.

hanteras.

10 §

sinaeller oaktsamhet åsidosättermed uppsåtDen grovavsom
till§ lämna oriktig uppgift dömsenligt 9skyldigheter attgenom

belagd medgärningen inte straff i brottsbalken.böter, ärom

§11

uppgifter eller begära tillträdeenligt 9 §Ett beslut infordraatt
med vite.till anläggningar eller platser får förenas

1995.lag träder i kraft den januariDenna l
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Utredningsuppgiften1

utgifterför framtidaFinansieringssystemet1.1

kärnbränsle någraför använt m.m. -

huvuddrag

bakom 1992:1537principen lagengrundläggandeDen om
för kärnbränsle denutgifterframtida använtfinansiering m.m.,av

finansierakostnaderna förñnansieringslagen,s.k. är att att
täckaskärnkraftsproduktionens restprodukter skallhanteringen av

till dem.produktion har upphovdenfrånintäkterna gettsomav
avfallshanteringen skallför framtida utgifter förMedel täcka tasatt

ochkärnkraftsproduktionenförväg de löpande intäkterna fråniut ur
disponerassäkerhet kansådant medhållas samlade depå sättett att

finansie-uppkommer. Iutgifter successivtför ändamål näravsett
kärnkrafts-innehavarnaföreskrivs de avgifterringslagen att avsom

framtidafinansierain till förreaktorer skall betala attstaten
avvecklingkärnbränsle,för hanteringkostnader använt avav

räntebärandeplacerade påi sin helhet skallanläggningar m.m. vara
kapitalet.läggas tillskallRiksbanken. Upplupenkonton i ränta

sakliga ändringarVissaursprungligen 1981.tillkom årLagen
nuvarande2.3.2. Deni avsnitt1986 jfr. redogörelsenskedde år

börjanredaktionell ii huvudsak översynlydelsen resultatetär av en
1990-talet.av
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Enligt §5 finansieringslagen skall avgiften i förhållande tillutgå
den energi frånlevereras reaktoranläggningen. Avgiftensom
uttrycks visst belopp kilowattimme produ-ärettsom per som
cerad vid reaktoranläggningen. Beslut avgift fattas årligenom av
regeringen. Sedan 1992år ankommer det Statens kärnkraft-på

inspektion årligen förslag storleken avgiften.att avge om av
Tidigare detta uppgift för dåvarande Statens kärnbränsle-var en
nänmd.

Avgiftsskyldigheten avseende omhändertagande omfattar enligt 2
§ finansieringslagen kostnader for

säker hantering slutförvaringoch i reaktorn använten av
kärnbränsle och radioaktivt avfall härrör från dettasom
efter det kärnbränslet eller avfallet har förts bort frånatt
anläggningen,

2. säker avveckling och rivning reaktoranläggningen,en av

den forsknings- och utvecklingsverksamhet behövssom
för vad i l och 2 skall fullgöras.kunnaatt som avses

Avgiften skall enligt 6 § finansieringslagen bestämmas detså att
sammanlagda belopp betalas under reaktorns drifttid täcker allasom
kostnader för de nämnda åtgärderna.tre nyss

T.o.m. 1986 avgiftenår lika för samtliga reaktorägare.storvar
Avgiften fr.o.m. 1987 har, iår överensstämmelse med reaktor-

önskemål, beräknats individuelltägarnas för ochvart ett av
företagen.

Schematiskt finns det fyra faktorer påverkar bedömningensom av
hur avgifter behöver Faktorerna ärstora tas ut.som

den nuvarande fondbehållningen,
de framtida kostnaderna,

de framtida elleveranserna,

förräntningenden reala fondbehållningen.av
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Av dessa fyra faktorer kan med säkerhet,endast den första anges
medan de övriga bedömningarmåste grundas osäkratre av
storheter. Dessa osäkra faktorer inbördes beroende.ocksåär

Av avsnitt 2.4 framgår vilka övervägandennärmare görssom
inom för nuvarande för hålla osäkerheterna påsystem attramen en

låg nivå möjligt.så Dessa överväganden i korthet frånutgårsom
bedömningar framtida kostnader och elleveranser grundasav som

s.k. intjänandetid 25 frånpå reaktor antagandetår samten om per
den framtida förräntningenreala blir den den realaatt samma som

nivå i verkligheten har gällt 60-70under de åren.senastesom

1.2 Utredningsdirektiven

Regeringen beslutade den 6 maj 1993 direktiv för vårt arbeteom
1993:61, bilagaDir J. Uppdraget utredningse anges vara en om

kapitalförvaltningen m.m. enligt finansieringslagen.översyn av
direktiven framgår 1Av skall omfattaöversynenatt tre

frågeställningar.
första frågeställning gäller formernaEn för kapitalförvaltningen
fmansieringslagen och därvidenligt fondmedlenövervägaatt om

placerade friare förkan tillåtas bli närvarande, i syfte ökaän att
andraavkastningen medlen. Den föreslå de realräntemåttpå är att

bör användas vid beräkningen avgiften enligt finansierings-avsom
område förlagen. Som tredje vår utredning påett attangavs

lämpligt redovisa för elproduktionen frånde totalasätt kostnaderna

projektering slutförvaringoch byggande ochtill rivning av
kärnkraftverk inklusive kärnbränslecykeln.

De uppgifterna har samband och bör enligtinbördes vårtre ett
uppfattning inte varandra. översiktlig formlösas fristående Ifrån

kan innebörden dock preciseras enligtoch uppgifternaav var en av
följande.

förstaInom den frågeställningen, alltså gällernärmastsom
kapitalförvaltning, bör följande deluppgifter ingå, nämligen

de fonderade medlen bibehållen högmedövervägaatt om
säkerhet friare f.n. syftekan placeras i öka avkastningen,än att
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formulera former för effektiv förvaltningprinciper ochatt en
medlen,av

i skilda tillgångar ochbelysa hur placeringar slag medatt av
placeringshorisont bl.a. betalningsberedskap,olika påverkar

riskspridning därvid jämförelser medoch säkerhet görasamt att
statliga fonder,andra

övervägandena enligt de först nämndapå grundvalatt, treav
kapitalförvaltningen organiserasdeluppgifterna, föreslå hur bör

till utgiftsprövande myndig-särskilt belysa hur relationensamt
het bör utformas.

frågeställningen inriktad bedömningar denDen andra är mot av
fonderade Särskiltförväntade reala avkastningen de medlen.av

förknippadviktigt belysa den osäkerhet med bedöm-är äratt som
fram i tiden därmed hurningar realränteutveckling långt ochav

denna osäkerhet vid avgiftssättningen.bör beaktas

frågeställningenSyftet med utredningsarbetet kring den tredje -
redovisning de for den elproduktiontotala kostnadernaen av som

kommer från kärnkraftverken i direktiven attanges vara-
elproduktionen fullt denklarlägga täcker de kostnaderutom

i form från ellerorsakar eller bidrag någon på sättstaten annatom
fullttillkommer. Om analysen skulle visa elproduktionen inteatt

sina framgår direktiven, komplet-täcker kostnader bör, detut av en
tering lagstiftningen samband med tredjeI dennaövervägas. attav
frågeställning behandlas i direktiven, utredningen inte börattanges
behandla frågor ireglerna atomansvarighetslagenrörsom
1968:45.
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Genomförandet1.3 utredningsarbetetav

För få underlag för bedömningar har vi tagit hjälpvåraatt av
utomstående expertis för belysa skilda frågeställningar. Resulta-att

sådana studier bilagorna 4-10 till betänkande.vårtutgörtet av
Av det material vi inhämtade för få underlag för bedöm-attsom

ning realränteutvecklingen lång sikt har vi dragit slutsatsen,påav
sådan bedömning inte möjlig med rimlig gradär göraatt att av

säkerhet. därförDet svaghet i det nuvarande avgiftssystemetär en
detta så starkt beroende korrekt realränteantagande foräratt ettav
kunna fylla sitt syfte. Mot den bakgrunden har kommit framatt

till vi inte det lämpligt förorda vilken realräntenivåatt attanser som
bör läggas till grund för de framtida avgiftsberäkningarna.

direktiven förI vårt arbete påpekas särskilt finansieringslagensatt
syfte garantera kärnkraftsproduktionen finansierarär att att
samtliga kostnader orsakas hantering och förvaring detsom av av
använda kärnbränslet och andra restprodukter denna produktionsom
medför. ambitionsnivå.Detta högär Vi har därför etten som-
led i behandlingvår den andra och den frågeställningentredjeav -
funnit det angeläget bredare söka belysagenomgångatt genom en
huruvida fmansieringssystemetdet nuvarande förutsättningarhar att

Ärfylla detta syfte. detta med andra tillräckligt tillförlit-ordsystem
ligt

bakgrund föreslår viMot denna sådana ändringar i finansierings-

syftar till allmänt öka dess förmåga fylla desystemet att attsom
syften formulerades redan 1981.årsom

Av betydelse for inriktningen arbete inom for denvårtav ramen
tredje frågeställningen vidare varitkärnkraftens kostnader har- -
den tid inom vilken utredningsarbetet redovisas.helhet skalli sin

Vi därvidhar funnit frågeställningvissa delar denna äratt enav
förutsättning för behandlingen de forsta. gäller främstDettatvåav
de kostnader kärnkraftens avfallshantering inkl. den framtidasom
rivningen kärnkraftverk förväntas upphov till ochav ge vars
finansiering skall säkerställas med hjälp bestämmelserna iav

detfinansieringslagen, dvs. med avgiftssystemet. Därförnuvarande

har vi det angeläget ingående analysera säkerheten i desett attsom
kostnadsberäkningar utarbetas Svensk kärnbränslehanteringsom av
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kärnkraftinspektion för ligga tillgranskas StatensAB och attsom av
avgiftens storlek.årliga beslutgrund för regeringens om

bakgrundför betänkandet skalldisposition vi valtDen motses av
utredningsuppgifterna.vi behandlat de olikahur

nämligen vissadisponerat kringBetänkandet är tre teman,
förvaltning kapitelfinansiering ochbakgrundsfakta kapitel 2,

kapitel 7-8.kärnkraftens kostnader3-6 och

ochnuvarande finansieringssystemetvi för detkapitel 2 redogörI

motiven för detta.

nuvarandetillförlitligheten i detviDärefter kapitel 3 belyser
tillräckligtsvårigheternabakgrund görafrämst attmotsystemet, av

antagandenochframtida kostnadernabedömningar desäkra omom
fonderade medel.avkastningenframtida reala pâden

kärnav-finansieringen framtidasäkerställaKapitel 4 Att av-
justeringar i detförslaginnehåller vårafallskostnader om-

föri reglernafrågor ändringarñnansieringssystemetnuvarande om
i följandebehandlas dockfonderade medlenförvaltning deav

arbeteresultatet vårtkan sålundakapitel. Kapitel 4 sägas utgöra av
realränteantagandet.alltså Ifrågeställningen,kring den andra

ändringarnaföreslagnabedömningar hur deingårkapitlet av ossav
avgiftsuttag.behovetpåverkar bl.a. av

i kapiteli kapitel 6 finnsför förslagenallmän bakgrundSom en
vidriskhanteringrisker ochgenerell framställning5 omen mer

kapitalförvaltning.
fram ikapitalförvaltning läggsförändrade reglerFörslag om

förstasålunda denkapitelInnehållet i dettakapitel motsvarar
direktiven för arbete.frågeställningen i vårt

kringsärskilt frågoravfallskostnader, och dåKärnkraftens

i kapitelbelysesrivningskostnaderna,beräkningarna av
utredningsuppgiften analysertredjeför denInom avrymsramen

kompliceraddelvis Dessafrågeställningar,ytterligare natur.av
bilagorna 2-3.kapitel 8 ifrågor behandlas i samt
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2 Allmän bakgrund

Vid finansiering sådan verksamhet upphov till avfall börav som ger
beaktas kostnader för avfallshanteringatt kan uppkomma när
intäkterna från den verksamhet bedrivits har upphört.som

När det gäller de kostnader uppstår till följd avfall vidsom av
kärnkraftverk det i många länder viktig principanses attsom en
kostnaderna för avfallshantering och reaktorrivning belastar
nyttjarna kärnkraftselen, och inte förs vidare till kommandeav
generationer elanvändare eller skattebetalare. Detta är grundtanken
också bakom det fmansieringssystem för kärnkraftens framtida
restkostnader beslutades riksdagen år 1981.som av

Investeringarna för avfallshanteringen bör alltså betraktas som
delar projektinvesteringen. De skiljer sig emellertid från övrigaav
investeringar deras förläggning i tiden, helt eller delvis,attgenom
infaller efter det själva verksamheten upphört. Påatt börsättsamma
driftskostnaderna för avfallshanteringen bäras kärnkraftsproduk-av
tionen. Om inte hänsyn till dessa förhållanden, finns risk förtas att
avfallskostnaderna kommer behöva finansieras med hjälpatt av
andra ñnansieringskällor intäkternaän från produktionen.
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avfallKärnkraftens2.1 m.m.

kärnavfallkärnbränsle och2.1.1 Använt

har denradioaktiva Dessaolika ämnen.finns mangaDet egen-
icke-radioaktivatill andra,omvandlasmed tidendeskapen att

ganskastabilasönderfaller och bildardel ämnenstabila Enämnen.
mycketavklingarradioaktivitetenfor andra gällermedan attsnart,

långsamt.
följdomgivning tillnormalafinns iRadioaktivitet var attav

finns i berg-utsträckningbegränsadiradioaktiva ämnen t.ex.
djur ochmänniskor,kan skadadessaStrålning från ämnengrunden.

bestrålningendirektadenske antingenkanDettaväxter. genom
in i kroppenkommerradioaktivade ämnenaeller att genomgenom

eller dryck.eller viainandning mat
däruppkommeranläggningaravfall frånRadioaktivt manm.m.

radioaktiva ämnen.mängdereller mindrehanterar större av
resulterarforskningindustri ochsjukvård,inomVerksamheten
detuppkommerSverigeradioaktivt avfall. Isålunda i visst mest

till följdvolymerna,liksom deavfallet, störstaradioaktiva av
kärnkraftverken.fyravid deverksamheten

förhållandetutnyttjas detkärnkraftverkiproduktionVid ettav
uppvärmdaklyvs. Detbildas vattnetnärvärme uranatomeratt

Ångan för drivaanvändsvattenånga.används för attatt engenerera
elektriskkopplad tillångturbin generator.en

kärntekniklagenverksamhetkärnteknisk1984:3lagenI om
Somkärnavfall.ochkärnämnedefinitioner begreppen§ 2finns av

slutförvar.iplaceratsbränsle harbl.a.kärnavfall räknas använt som
bildatskärnavfall radioaktiva ämnenbegreppetVidare omfattar som

material ellerradioaktivtanläggning,kärnteknisks.k.i annaten
längre skallanläggning och inte använ-kärnteknisktillhört ensom

kärntekniskradioaktiva delaranläggningsådandas i samt av enen
awecklas.anläggning som

ochlágaktivt i kort-medel- ochi hög-,indelasKärnavfallet resp.
långlivat avfall.

handi förstai landkärnavfall omfattar värthögaktivtBegreppet
högkärnbränsle harupparbetatkärnbränslet. använtanvändadet
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andel långlivat avfall.

Låg- och medelaktivt avfall har lägre aktivitetsnivå högaktivtän
avfall. Andelen långlivade radionuklider oftast låg iär låg- och
medelaktivt avfall.

Låg- och medelaktivt kärnavfall filterutgörs använtst.ex.av som
för eller luft i reaktor, utbytta reaktordelar,att vattenrena en

Ävenöverdragskläder, verktyg nedmonteringen kärnkraft-m.m. av
verken framöver kommer upphov till radioaktivt avfallatt ge som
måste hand, s.k. rivningsavfall. Dettatas utgörs nästanom
uteslutande låg- och medelaktivt avfall. låg-Det och medelaktivaav
avfallet för 95 % den totala kärnavfallsvolymen.svarar ca av

Av den totala radioaktiviteten i det svenska kärnavfallet svarar
emellertid det använda kärnbränslet för 99 %.änmer

Använt kärnbränsle innehåller mängder radioaktiva men.stora
flestaDe dessa avklingar efter några hundra år. Efter 1000 årav ca

återstår förutom och dess dotterprodukter fåtal långlivadeetturan
bl.a. plutonium medämnen, mycket lång avklingningstid. Först

efter 100 000-tals har bränsletsår radiotoxicitet minskat till i nivå
med den finns i uranmalm.som

Grundprincipen för slutförvaring denär skall ordnas såatt att
avfallet hålls isolerat säkertpå sätt under den tid avfalletett som
har högre radiotoxicitet vadän återfinner i naturen.man annars

2.1.2 Hanteringen frånavfallet svenska kärnkrafts-av

anläggningar

Ansvaret för omhändertagandet kärnavfallet åvilar enligtav
kärntekniklagen den har tillstånd driva reaktorema.attsom
Reaktorinnehavarna skall finansieringenföräven desvara av
åtgärder kommer behöva vidarevidtas se avsnitt 2.2.attsom

De fyra svenska kärnkraftsproducenterna, dvs. Vattenfall AB,
Barsebäck Kraft AB, OKG AB och Forsmarks Kraftgrupp AB, har
tillsammans bildat bolag, Svensk kärnbränslehantering ABett
SKB, med uppgift sköta omhändertagandet kärnavfallet.att av
SKB via Studsvikäven AB hand radioaktivt avfall fråntar om
sjukhus, industrier och forskning.

3 l4-O9l5
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utvecklingsarbeteforsknings- ochomfattandebedrivitharSKB ett
avfallshanteringanläggningar förför deochäger somsamt ansvarar

ditanläggningar,kärntekniskaUppförandebruk.hittills tagits i av
kärnteknik-enligt lagtillståndkräveravfallsanläggningar räknas,

tillsynföremål förAnläggningarnanaturresurslagen. ärochlagen
ochkärnkraftinspektion SKIStatenstillsynsmyndigheternafrån

SSI.strålskyddsinstitutStatens
upphov till högstberäknaskärnkraftsprogrammetsvenskaDet ge

rivningsavfalletVidare beräknasuranbränsle.8 000 använttonca
Till dettakubikmeter.000till 144uppgåreaktorersamtligaför ca

kärnkraftverkendriftenfrånavfallmedelaktivtochlåg-kommer av
kubikmeter.100 000avfall camedelaktivtlåg- ochoch annat

driftenavfall frånmedelaktivtochLág-

omhand påförstavfallet idagmedelaktivaochlåg-Det tas resp.
mängdernaminskaförsökerolikakärnkraftverk. På sätt somman

delanledningendenbrännsslutdeponering. Bl.a.tillskall gå enav
Studsvik.avfall ilågaktivt

driftavfall.förslutförvartillavfall försmedelaktivtochLåg- ett
ikärnkraftverkForsmarkstillanslutningibelägetDetta är

underi berget,50liggerAnläggningenUppland. meter ner
Östersjöns radioaktivtförslutförvaretkallatFörvaret,botten.

för kunnaoch konstruerat1988stod klart år ärSFR, attdriftavfall
kärnkraftver-svenskafrån dedriftavfallradioaktivtallthandta om
nedanCLAB sefråndriftavfallet samtDit kommer ävenken.

dröjerforskning.och Detindustrisjukvård,frånavfallradioaktivt
avklingatavfallet i SFRiradioaktiviteteninnanhundra årmånga

bergvolymmotsvarandeifinnsnivåtill den omgersomsom
för detplatsför kunnabyggaskanSFRslutförvaret. även attut ge

reaktorerna.rivningenmedsambandiuppkommeravfall avsom
driftav-medelaktivaochdet låg-hanteringenförKostnaderna av
betalasproduktionskostnad ochlöpandebetraktasfallet ensom

täckskostnaderkärnkraftsföretag. Dessadirektalltså resp.av
behandlas i dettafinansieringssysteminte detsålunda somav

rivning.frånavfalletingårbetänkande. Däremot
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Högaktivt anfall m.m.

högaktivaDet kärnavfallet huvudsakligenutgörs det användaav
kärnbränslet.

Använt kärnbränsle innehåller klyvbart material och står därför
under kontroll inom för det s.k. safeguard-systemet.ramen
Nationell kontrollmyndighet Statensär kämkraftinspektion. Kontroll

ocksåutövas International Atomic Energy Agency IAEA.av
Avfallet mycketär radioaktivt under några hundra tillår dess de

s.k. fissionsprodukterna avklingat. mycketPå lång sikt detär
mängden kvarvarande plutonium och andra transuraner avgörsom
hur farligt det högaktiva avfallet är.

Genom s.k. upparbetning kan på kemisk särskiljaväg deman
olika iämnena kärnbränsleanvänt från varandra. Vid upparbetning
erhålls plutonium och högaktivt avfall. Därigenom blir deturan,
högaktiva avfallet koncentrerat. Mängden plutonium i avfalletmer
minskar, vilket minskar den tid det innan strålningen fråntarsom
detta avfall avklingat. Det möjligtär utnyttja det separeradeatt
plutoniet och för tillverka kärnbränsle. Vissa isotoperuranet att nytt

plutonium kan även användas för framställning kärnvapen.av av
Bl.a. detta förhållande har medfört upparbetning kärnbränsleatt av
kommit ifrågasättas och kritiseras i flera länder.att

Upparbetningsprocessen tekniskt komplicerad,är vilket dengör
dyr. SverigeI har riksdagsbeslutet avveckla kärnkraftenatt ochom
den goda tillgången på världsmarknaden till fallandenatururan
priser medverkat till svensk upparbetning kärnbränsleatt använtav

Äveninte blivit aktuell. säkerhetspolitiska skäl har anförts mot att
upparbeta svenskt kärnbränsleanvänt därmedoch bidra till en
ökning volymen framställt plutonium världen.i Svensk policyav är
därför direktdeponera detatt använda kärnbränslet.

S.k. transmutation innebär hjälpmed kärnreaktioneratt man av
omvandlar till och förbrännertyp atomer deen av en annan
långlivade ämnena. Transmutation förutsätter ytterligare separering

de långlivade ämnena, dvs. avancerad upparbetning. bl.a.Iav
USA, Frankrike och Japan pågår forsknings- och utvecklingsarbete
kring acceleratorteknik för effektiva formerny transmuta-mer av
tion. Ett resultat detta utvecklingsarbete ligga så långt framantasav
i tiden, transmutation f.n. inte bedöms aktuelltatt för svenskvara
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del.
omhänder-förutformar planernaSKBdetSverigeI är som

för dessaHuvudinriktningenanvända bränslet.dettagandet av
ned i berg.förvaring 500bränslet ochinkapslingplaner är mcaav

SSISKI ochtredje ärregelbundet vartgranskas samtPlanerna av
lokaliseringbeslutfinns inganedan. Idagvidareregeringen se om

Inkaps-skallslutligen deponerasavfalletanläggningden somav
centralavid detlokaliseringförplaneraslingsanläggningen

vidliggerCLABkärnbränsleförmellanlagret använt som
kärnkraftverk.Oskarshamns

avfallethögaktivafinns i detradioaktivade ämnenaVissa somav
skjuta denfördelaktigtdeti taktsönderfaller gör att uppsomen

denunderlättasDärigenomdecennier.förvaringen någraslutliga
slutdeponering-medi sambandplanerasbränslethantering somav

mellanlagringanläggning för1985Därför finns sedan år avenen.
bli slutdeponerat.bränslet förutsättsvarefter30-40i år,bränslet ca

ochradioaktiviteten värmeav-uppskattasmellanlagringenUnder
%.med 90minskatkärnbränslet hautbrändaigivningen det ca

mellanlagring tillförkärnbränsletanvändaDet transporteras
i minstförvaratsdå förstbränsleelementen haranvändaDeCLAB.

1985Sedansvalna. årkärnkraftverk formånadernio på attresp.
Bränsletbränsle år.200 använttagitCLAB överhar tonemot per

Efter5000idagCLABKapaciteten i är ton.registreras canoga.
svenskafrån hela detbränsletskallplanerasutbyggnadden som

i CLAB.mellanlagraskunna8000kärnkraftsprogrammet, ton,ca
Lagringsbassängernai vattenbassänger.bränsletCLAB lagrasI

i bassängernaVattnetmarkytan.under25i bergrumfinns meter
Även hanteringenkylmedel.ochstrålskyddfungerar avsom

underskeri bassängerna,inplaceringmottagning ochbränslet, dvs.
Ännu omhändertasskallbränsletårtionden,efter flera närvatten.

detslutförvaring, värme.för avger
MStransportfartyg,specialbyggtfinnsFör etttransporterna

utbrändatransportbehållare för detutveckladespecielltochSigyn,
påskydd.fysiskt Kravetsäkerhet ochpåställer kravbränslet. SKI

internationellaochSSIreglerasstrålskydd under transport avav
Årligenutfärdade IAEA.rekommendationerregler och transpor-av

svenskafrån debränsletransportbehållare med använt80teras ca
driftavfall tillUngefär lika mångakärnkraftverken. transporter av
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SFR sker också varje år.

Efter mellanlagring i CLAB skall slutlig förvaring.bränslet ges en
Syftet med slutförvar isolera avfallet från all kontakt medärett att
människor, levande och kommande, och deras miljö.nu

SKBs arbete inriktat med flera skyddandeär ett system
barriärer, och med skall skyddaegenskaper motvar en som
utsläpp de radioaktiva från materialMan utgårämnena.av som
visat sig ha beständiga under tid.egenskaper i mycket långnaturen
Exempel sådana koppar bentonit speciellpå och enämnen är sorts
lera.

problem vid konstruktion slutförvar bränsletEtt är ävenett attav
förvaringen CLABefter vid alstrar slutförvar får inteIvärme. ett

bli för hög.temperaturen
omfattande forsknings- och utvecklingsarbete ligger tillEtt grund

för den planerade metoden för slutförvar. Liknande metodernu som
SKBs studeras ingående i andra Forsknings-länder. ochäven

utvecklingsarbete bedrivs också tillsammans med andra länder, bl.a.

laboratorier.i flertal underjordiskaett
ÄspöSKB f.n. underjordisktbygger laboratorium vidett nytt

utanför där bl.a.Oskarshamn, möjligheterna tilltestarman
bergetbestämning egenskaper hos från markytan. Genom attav

sig i berget, tilloch borra djup motsvarandespränga ettner
kartläggaslutförvars, kan sedan metoderna grundvattenrörelser,att

Äspömiljösprickbildningar, kemisk Erfarenheterna fråntestas.etc.

detaljutformningavsedda användas vid metodikdenär att av som
skall 1990-taletanvändas SKB under planerarnär hälften avsenare

genomföra djupförvar.detaljundersökningar utforma Manochatt ett
Äspöplanerar i utformningen delar ipraktisktäven ettatt testa av

slutförvar.

Förutom säkerhetsmässiga krav med valhänger sammansom av
och arbetet inneslut-berg i berget ställas denkommer krav påatt

ning bränslet skall förvaras deponeras i berget, deni detnärsom
s.k. inkapslingen. Vidare skall slutförvaret konstrueras detså att
efter viss tid inte kräver Samtidigt kan dettillsyn. komma atten
ställas krav slutförvar framtida generationerpå byggs säatt ett att
kan sig till förvaret for det eller ändra det.kunnata attner reparera

Enligt SKBs planer kommer använda bränslet, efterdet

mellanlagringen CLAB,på placeras i kopparkapslar med inreatt en
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stålbehållare. Inkapslingen planeras ske i anläggning i anslutningen
till CLAB. Varken metoden eller anläggningens lokalisering och

utformning har tillsynsmyndigheterna.ännu prövats av
Kapslarna, totalt sig 4500det stycken med varderarör om ca ca

kärnbränsle inuti, skall sedan till för1,7 platsenton transporteras
slutförvaret. skall de sänkas i hål i botten tunnlarDär påner av

500ungefär djup. Alla mellanrum, liksom tunnlar ochmeters
schakt, skall fyllas igen med bentonit blandningareller sand ochav
bentonit.

vidareutvecklingFörvaringsmetoden den metod förär en av
slutförvaring brukar kallas KBS 3-metoden. beskrevs iDensom
sina huvuddrag redan 1983, i samband med kärnkraftsföretagenatt
OKG och avkrävdes besked säker metod för slutförva-FKA om en

inför tillståndet elfte tolftering bränsle den ochanvänt att startaav
kärnkraftsreaktorn. Metoden har utvecklats i och med attsenare

avfall, inkapslingsmetoder ochkunskaperna ökat det gällernär

berggrundens egenskaper.

kärntekniklagen finns 1984 angivet reaktorinnehavarnassedan årI

för omhändertagandet kärnavfallet, liksom för detattansvar av
forsknings- utvecklingsarbete bedrivs möjliggör dettaoch som

se avsnitt 2.2. Bl.a. skall tillstándshavarna i samrådansvar
eller låta för den allsidiga forsknings-upprätta upprätta ett program

och utvecklingsverksamhet krävs för full görandet omhänder-som av
tagandet kärnavfallet. SKB har hittills sådana planerpresenteratav
vid tillfällen, i form det s.k. FUD-program 92tre senast av
FUDForskning, Utveckling, Demonstration.

92 har SKB bl.a. redovisat bedrivaI FUD-program att man avser
arbetet med slutförvaret i deponeratvå Först attsteg. avser man
5-10 % den totala mängden bränsle med möjlighet återtaattav

efter det utvärdering genomförts.bränslet Beslutetatt en om
utbyggnad i full skala behöver enligt SKB inte förrän dettas att en
första deponering genomförts och resultaten utvärderats.

efter tillsynsmyndigheternaRegeringen har hörande och ettav
instanser i 1993 fattatantal andra december beslut medstort

anledning FUD-92. Av beslutet framgår regeringen i likhetattav
med SKI Statens kärnkraftinspektion och KASAM Statens förråd

kärnavfallsfrågor uppfylleransåg de anspråkatt programmet som
ställs i kärntekniklagen. Samtidigt ställde regeringen vissakrav på
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kompletterande redovisningar den juli 1994.1 I det följandeper
huvudinnehålletåterges i detta regeringsbeslut.

Regeringen, liksom SKI och KASAM, metod med depone-att enanser
ring i betydande fördelar, inteäven slutförvaretsetapper ger om
långtidsegenskaper kan demonstreras. Regeringen framhöll emellertid att
även KBS 3-metoden skulle rimligt val för demonstrations-ettom vara
deponering, bör SKB inte binda sig för specifiknågon hanterings- och
förvaringsmetod innan samlad och ingående analys tillhörandeen av
säkerhets- och strålskyddsfrågor redovisats.

Regeringen delar den uppfattning framförts både SKI ochsom av
KASAM det FUD-program 92 inte klart framgår efter vilkaatt av
metoder eller kriterier SKB bedriva urvalet lämpligasom avser av
platser för slutförvar.ett

Regeringen delar vidare SKIs uppfattning beslut slutför-röratt som
skall grundas på säkerhetsanalyser. Regeringen farm devarssystem att

metoder för säkerhetsanalyser SKB använder bör utvecklas ytter-som
ligare, särskilt vad gäller hur olika osäkerheter skall beskrivas och vägas
samman.

Enligt regeringens uppfattning är god offentlig insyn önskvärd ien
urvalsprocessen. bör därförSKB lämna information sitt iarbete dettaom
avseende till SKI, SSI, KASAM, Boverket berörda länsstyrelsersamt
och kommuner.

Sammanfattningsvis beslutade regeringen antal villkorettom som
skall gälla i den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten. SKB
skall komplettera FUD-program 92 redovisa:attgenom

de kriterier och metoder kan bilda underlag för val platsersom av-
lämpliga för slutförvar,

för beskrivning förutsättningar för konstruktionett avprogram av-
inkapslingsstation och slutförvar,

för säkerhetsanalyserde SKBett upprätta,attprogram som avser-
analys på vilket olika och beslutsätt påverkaråtgärderen av senare-

beslut inom slutförvarsprogrammet.
De rekommendationer lämnat i sinaSKI och KASAM yttrandensom

bör beaktas vid kompletteringen FUD-programmet. Kompletteringar-av
skall lämnas till SKI den juli 1994.1senastna
Vidare skall SKB i nästa FUD-program redovisa sin bedömning av

kunskapsläget beträffande de alternativ kan komma ifråga försom
slutförvaring kämbränsleanvänt långlivat kämavfalloch i Sverige.av

Slutligen skall SKB till SKI fortlöpande redovisa ändringar i de
tidsplaner redovisas i FUD-program 92.som
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kärnavfallsområdetinom2.2 Författningar

regleras i lagen 1984:3kärnavfallshanteringenförAnsvaret om
s.k. kärntek-1992:1536, denverksamhet omtrycktkärnteknisk

1988:220, §§ 13 och 14.i strálskyddslagenniklagen, och

kärntekniklagen 1992 gjordesändringar i år ävenTill följd av
ifinansieringsfrâgornareglerarvissa förändringar i den lag som

1992:1537lagenkärnavfallsprogrammet,samband med om
kärnbränsle denutgifter förfinansiering framtida använt m.m.,av

s.k finansieringslagen.

kämteknisk omtrycktverksamhet2.2.1 1984:3Lag om

1992:1536

uppföran-i samband medtillståndsfrågorkärntekniklagen reglerasI
verksamhetkärntekniskanläggningar. Förkärntekniskade s.k.av

regering-tillståndenligtkrävs tillstånd lagen. Frågor prövas avom
kärnkraftinspektion.tillsynsmyndigheten,eller statensen

enligtdefinierasanvänds i lagengrundläggande begreppDe som
följande § 2.i huvudsak

kärnteknisk anläggningMed avses

energi,kommersiell utvinningförkärnkraftsreaktorer av
forskningsreaktorer,främstreaktorerandra

bearbetning,hantering,framställning,anläggning för utvinning,
slutförvaringbestående ellerbliförvaring annansom avses

lagring kärnämne,förvaring av
slutför-bearbetning, lagring ellerför hantering,anläggning

kärnavfall.varing av
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Med kdrndmne avses

kananvänds ellerplutonium eller ämneannat somuran,
kärnbränsle ellerför utvinning kärnenergianvändas av

förening i vilken sådant ingår,ämne

tillomvandlastorium eller ämne är ägnat attannat som
ingår,kärnbränsle eller förening i vilken sådant ämne

placerats i slutförvar.kärnbränsle inte haranvänt som

kdrnaxfallMed avses

har placerats i slutförvar,kärnbränsleanvänt som
anläggninghar bildats i kärntekniskradioaktivt ämne som en

tagits anläggningen förhar framställts elleroch inte attursom
forskningssyfte eller föri undervisnings- elleranvändas

jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål,medicinska,

anläggninghar tillhört kärntekniskmaterial eller annat ensom
förorenat inte skall användasradioaktivt längreoch blivit samt

anläggning,sådani en
kärnteknisk anläggning avvecklas.radioaktiva delar av en som

bedrivas säkerhetskall så kravenKärnteknisk verksamhet påatt
förpliktelser uppfylls Sverigesföljertillgodoses och de som av

förhindrai syfte spridning kärnvapen.överenskommelser att av
föreskriftermeddela deRegeringen eller tillsynsmyndigheten får

överenskommelser.förbehövs uppfyllande dessasom av
de åtgärder vidtasSäkerheten skall upprätthållas att somgenom
handlande kankrävs för förebygga fel felaktigtelleratt gesom

olovligförhindrartill radiologiskupphov olycka och somen
kärnavfall. Regeringen ellerbefattning med kärnämne eller

föreskrifter detillsynsmyndigheten får meddela närmare om
åtgärder behövs för uppfylla detta.attsom

godkännande regeringen ellertillståndshavare får efterEn av
vidta åtgärdertillsynsmyndigheten uppdra någon att somannan

iAnsvaret dessaenligt lagen skall utföras tillståndshavaren.av
vid tillämpningregleratsituationer då uppdragstagarenär numera

tillstånds-vissa paragrafer i lagen haanses samma ansvar somav
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havaren.

Tillstånd uppföra kärnkraftsreaktor får enligt § inte5att en
meddelas. reglerasDär det förbjudetäven äratt att utannumera
särskilt tillstånd i Sverige slutförvara kärnbränsle elleranvänt
kärnavfall från kärnteknisk anläggning eller kärnteknisken en annan
anläggning i land. Tillstånd får meddelas endast detett annat om
finns synnerliga skäl genomförandetoch kärnavfallshanterings-av

inte försvåras.programmet
10 § regleras tillståndshavaresI allmänna skyldigheter, däribland

skyldigheten sörja för avfallshanteringen. Enligt paragrafensatt

lydelse skall den har tillstånd till kärnteknisk verksamhetsom svara
för de vidtasåtgärder behövs för:att som

med hänsyn till verksamhetens och de förhållanden underatt art
vilka den bedrivs upprätthålla säkerheten,

hantera2. på säkert sätt och slutförvara i verksamhetenatt ett
uppkommet kämavfall eller däri uppkommet kämämne intesom
används på ochnytt

3. på säkert avveckla och riva anläggningar vilkasätt iatt ett
verksamheten inte längre skall bedrivas.

Vidare skall enligt § den tillståndll har inneha eller drivaattsom
kärnkraftsreaktor för den allsidiga forsknings- ochäven atten svara

utvecklingsverksamhet bedrivs behövs för vadattsom som
föreskrivs i 10 § punkterna 2 och 3 skall kunna fullgöras.

§ föreskrivsI 12 den har tillstånd inneha eller drivaatt attsom en
kärnkraftsreaktor i samråd med övriga reaktorinnehavare skall

eller låta för den allsidiga forsknings-upprätta upprätta ett program
utvecklingsverksamhetoch och de övriga iåtgärder 10som anges

§ punkterna 2 och 3 i 11 Programmet skall dels innehållasamt
översikt samtliga åtgärder kan bli behövliga, delsöveren som

de åtgärder bli vidtagna inomnärmare tidrymdange som avses en
minst skallår. Programmet tredje insändas tillårvartom sex

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer för att
granskas och utvärderas.

I samband med granskningen och utvärderingen får efternumera,
komplettering lagen 1992, villkorår sådana ställasen av upp som

behövs fortsatta forsknings-avseende den och utvecklingsverksam-
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12 §.heten

det gäller frågan skyldighet reaktorinnehavareNär för attom en
för vissa kostnader och erlägga årligharstaten attsvara som en

hänvisasavgift till i 13 § till bestämmelserna i lagen SFSstaten
1992:1537 finansiering framtida utgifter för använtom av
kärnbränsle m.m.

Enligt § kvarstår i 10 § efter det14 regleras ävenansvaret som
tillståndet har upphört eller löptatt ut.

efterlevnadenTillsyn kärntekniklagen inklusive över-över av
slutförvar Statens kärnkraft-vakning och kontroll utövasav av

inspektion. Tillståndshavare skall begäran tillsynsmyndig-på av
heten:

myndigheten upplysningar hand-lämna de och tillhandahålla de
för tillsynen,lingar behövs ochsom

myndigheten tillträde till de anläggningar plats däreller2. ge
förkâmteknisk verksamhet bedrivs undersökningar och provtag-

i omfattning behövs förningar, den tillsynen.som

Tillsynsmyndigheten får besluta de åtgärder behövs samtom som
meddela tillståndshavaren de förelägganden och förbud behövssom

intei enskilda fall. Om vidtar åtgärd åligger honomnågon en som
enligt föreskrifter eller villkor medenligt lagen eller meddelatssom

enligt tillsynsmyndighetens förelägganden fårstöd lagen ellerav
bekostnad.myndigheten låta vidta åtgärden på hans

innehåller offentlig insyn lokalLagen bestämmelseräven om
säkerhetsnämnd, överklagan.sanktioner ochansvar,

2.2.2 1992: finansiering framtida utgifter1537Lag avom
för kärnbränsleanvänt m.m.

Medan kärntekniklagen reaktorinnehavarnasreglerar ävenansvar -
det ekonomiska för hantering slutförvaring kärnavfalletoch av-
syftar ñnansieringslagenden s.k. till säkerställa medel finnsattatt
tillgängliga de olika kärnavfallshanteringspro-åtgärderna enligtnär

skall genomföras se vidare kapitel 4.grammet
Sambandet mellan de uttrycks i och 2 §§ finansi-två lagarna 1
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eringslagen reaktorinnehavarens skyldig-hänvisning tillgenom ein
enligtheter kärntekniklagen omhändertagandetföratt avsvara

kärnavfall och kostnaderna § avgiftsskyldig-härför. I 2 attanges
heten avseende föromhändertagande omfattar kostnader

säker hantering och slutförvaring i reaktorn kärn-använten av
bränsle och från efterradioaktivt avfall härrör detta det attsom
kämbränslet från anläggningen,eller avfallet har förts bort

2. säker avveckling och rivning reaktoranlåggningen,en av

den forsknings- och utvecklingsverksamhet behövs för attsom
vad i skall fullgöras.och 2 kunnalsom avses

finansiering framtida utgifter för kärnbränsleLagen använtom av
frånursprungligen 1981. I samband med kärnteknik-är attm.m.

1992 finansieringslagenlagen reviderades komår även genomgåatt
vissa förändringar redaktionell karaktär för bättre överens-attav

bestämmelserna imed den omarbetadestämma

regleras avgifterI finansieringslagen skall betalas föratt att
finansiera dels omhändertagandet kärnbränsle ochanvänt annatav

från kärnkraftsreaktorer,radioaktivt avfall dels vissa andra
har enligt finansieringslagenkostnader och kärntek-statensom

niklagen.
betalas den harAvgifter skall tillstånd inneha ellerattav som

kärnkraftsreaktor, dvs. reaktorinnehavaren. Avgiften skalldriva en
reaktorn i driftbetalas årligen länge 1 §.så är

3 § samråd med Övriga reak-I ireaktorinnehavarenattanges
torinnehavare skall omhändertagandet.förkostnadernaberäkna

förBeräkningen skall uppskattning kostnadernaomfatta dels aven
samtliga kostnaderna for dede åtgärder delsbehövas,kansom
åtgärder åtminstone de åren.inom närmastevidtas tresom avses
Kostnadsberäkningarna och lämnas tillvarje årskall överses
regeringen tillsynsmyndigheten kärnkraftinspektion.eller Statens

kostnader omhändertagande kärnavfalletFörutom till följd avav
förskall avgifterna kostnader 4 §täcka även attstatens

komplettera utvecklingsverksamhetforsknings- och avsessom
i punkt2 §
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användningenochstorlekavgiftensrörfrågorpröva av2. som
avgiftsmedel,

enligtslutförvarkontrollochövervakningfrågorpröva avom
kämtekniklagen.i16 §

kalenderårnästföljandeförårligenfastställsstorlekAvgifternas av
Varje reak-bestämmer.regeringenmyndighetdenellerregeringen

energi levererasdenförhållande tillbetala iskalltorinnehavare som

5 §.
sammanlagdadesåskall bestämmasavgifterna attStorleken på

kost-täckerdrifttidreaktornsunderbetalasavgiftsbeloppen som
enligtkostnaderandraochomhändertagandetförnaderna statens

6 §.ovan
regeringenmyndighettill deninbetalasskallAvgiften som

Myndig-kärnkraftinspektion.1992 Statenssedan årbestämmer
riksbanken.ikontoräntebärandein medlen påskallheten sätta

7 §.kapitalettillskall läggasRäntan
reak-för ersättaanvändasskallavgifterna att8 §I attanges

föromhändertagandetför attkostnaderför samttorinnehavaren
tillhänförliga§enligt 4för åtgärderkostnadertäcka statens

användningFrågori reaktorn.bränsleoch använtsreaktorn omsom
myndighetdenellerregeringenavgiftsmedlen prövas somavavav

bestämmer.regeringen
delämna§ begäranenligt 9reaktorinnehavarenskallVidare

förbehövshandlingarde atttillhandahållaochupplysningar som
skallregeringen bestämmermyndighetdenellerregeringen som

användningenfrågorstorlek och prövaavgiftensfastställakunna om
reaktorinnehavarenskallbehövsutsträckningmedlen. I den somav

därplatserelleranläggningartilltillträdelämnabegäranpåäven
dettafranhärröravfallradioaktivtellerkärnbränsleanvänt som

hanteras.ellerförvaras
sank-bestämmelserñnansieringslageninnehållerSlutligen om

infordranvidskyldighetäsidosättandevidvitetioner resp.avresp.
anledning 9meduppgifter avav
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2.2.3 Strålskyddslagen 1988:220

I strålskyddslagen regleras verksamheter upphov tillsom ger
strålning joniserande och icke-joniserande.

Syftet med lagstiftningen är människor, djur och miljöatt skall
skyddas skadlig verkan strålning.mot av

I 13 och 14 §§ regleras verksamheter upphov tillsom ger
radioaktivt avfall m.m.

Enligt 13 § skall den bedriver eller har bedrivit verksamhetsom
med strålning för det i verksamheten uppkomnaatt radioak-svara
tiva avfallet hanteras och, det behövs,när slutförvaras på frånett
strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller
kasserade strålkällor i verksamheten.använtssom

Här även det påkallatär från strålskyddssynpunktattanges om-
regeringen eller den myndigheten regeringen bestämmer får-

föreskriva den bedriver eller har bedrivitatt verksamhet medsom
strålning skall för det i verksamheten uppkomna radioak-attsvara
tiva avfallet hanteras eller slutförvaras på särskilt angivet sätt.

Av 14 § framgår den bedriver eller bedrivitatt verksamhetsom
med teknisk anordning kan alstra strålning skall, i denen som
utsträckning föreskrivs regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer, för anordningen oskadliggörs,att närsvara
den inte längre skall användas i verksamheten.

I 23 § tillstånd enligt strålskyddslagen inteatt behövs föranges
verksamhet har fått tillstånd enligt kärntekniklagen, intesom om

föreskrivits i tillstånd meddelatsannat enligt den lagen. Docksom
har Statens strâlskyddsinstitut skyldighet meddela strålskydds-att
föreskrifter för den aktuella verksamheten.

Tillsynsmyndighet för strålskyddslagen Statensär strålskydds-
institut.
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dessochfinansieringssystemNuvarande2.3

framväxt

ñnansieringslag1981 årsTillkomsten2.3.1 av

avsätt-kärnkraftsföeretagen görabörjade1970-taletmittenVid av
framtida kost-deförtäckningför skapabokslutsinaningar i att

avfall.radioaktivtochkärnbränslehanteringför använtnaderna av
varje ärbnorde görasavsättningarhurBeräkningar stora somav

bildatsSKBFKärnbränsleförsörjning ABSvenskutfördes somav
ingåkomIkärnkraftsproducenterna. attde fyra attsystemetav

skattefriaför avsätt-gränserårligen övreRiksskatteverket angav
beskattningsreglerna ha avsätt-tordepraktiken styrtningar. I

dessaunder år.storlekningarnas
uppgiftmedsärskild utredaretillkallades att1978novemberI en

förframtida kostnadernaderörande hurbl.a.förslaglämna
avfallradioaktivtkärnbränsle ochförvaring använtochhantering av

avfallKärnkraftensbetänkandeutredningensfinansieras. Iskulle
boksluti sinakraftföretagen årligenföreslogs1980:14SOU att

behovet,beräkningaraktuellabasis attmedel páskulle avsätta avav
kraftföretagen ochsjälvaförvaltas attskullemedlende avsatta av

ochtillsyns-skulle ha allmännamyndighetstatligsärskilden
prövningsuppgifter.

emeller-förvaltningen fickmedlenrörandeförslagUtredarens av
instanserFleramottagande remissinstanserna.blandattid ett av

medlendetrygghet borde skapas för avsattaatttansåg störreatt
Riksbanken,Bl.a.ändamåtl.föranvändaskommaskulle avsettatt

föreslagnakritiserade denoch RiksskatteverketRiksgäldskontoret
Riksbanksfullmäktigeförvaltning medlen. t.ex.modellen för varav

förvaltningslös-förordadeutredningentill denskeptiskstarkt av
inomförvaltasskullemedlenavstyrkte deochningen att avsatta

demodell därställetRiksbanksfullmäktige förordade iföretagen. en
Riksgälds-alternativtRiksbanken,inskulle påmedlen sättasavsatta

medger.myndigheten såstatligautnyttjas då denförkontoret, att
innebördentilltveksamlikasåRiksgäldskontoretiFullmäktige var

finansieringskällabetydandeskulle tillskapasdetförslaget att enav
menadeRiksgäldsfullmäktigeprioritet.skulle hakraftföretagendär
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istället de medlen borde fonderasatt och insättas påavsatta
Ävenräntebärande konto i Riksgäldskontoret. Statens vatten-

fallsverk menade i sitt yttrande för fondering skulleettatt system
kunna utformas så de medlen in på konto hosatt avsatta sattes
Riksgäldskontoret. Riksskatteverket föreslog, för undantaatt
avkastningen på de medlen från beskattning, medlenavsatta att
skulle inbetalas till särskild fond också skulle förvaltaen som
medlen.

1981I års energiproposition noterade föredragandedet statsrådet
remissinstanserna redovisat skilda uppfattningaratt rörande var

medlen skulle placerade och under vilka förutsättningar devara
skulle få i anspråk och framhöll dels hänsyn måste tilltas att tas
den långa tid under vilken verksamheten sträcker sig, dels behovet

värdesäkring medlen. Sedan utredningens förslag hade lagtsav av
fram hade Sverige genomförtäven folkomröstningen kärnkraft.om
Föredraganden anförde prop. l98081:90 bilaga 610:s.

Riksdagens beslut med anledning resultatet folkomröstningen iav av
kämkraftsfrågan hölls våren 1980 innebär kärnkraft inte skallattsom
utnyttjas i Sverige efter år 2010. Detta innebär de aktiebolagatt tre som

uppgiftendast har till driva kämkraftsreaktorer inte, med deattnu
förutsättningar gäller beträffande nuvarande verksamhet, kommersom

bedriva intäktsgivandenågon verksamhet efteratt detta år. i dennaAtt
situation dessaställa krav företag innebär de skall fonderaattsom

verksamhetmedel för beräknas pågå till finnerâr 2060 jag direkten som
direktaolämpligt. Såväl detdet övergripande för verksam-ansvaretsom

tidpunktheten torde vid denna helt ha övergått till staten.
Det mig också kraftföretagenosäkert eller deras dotterbolagsynes om

kan ställa sådana säkerheter framtida fmansieringsbehovende i allaatt
situationer kan tillgodoses.

Med hänsyn till vad jag anfört jag kostnaderde ärattnu anser som
förenade med hanteringen det använda kämbränslet och med deav
övriga åtgärder jag har bör finansieras medelangett attsom genom
härför avgift tilluttas Avgiften bör erläggas till denstaten.genom en
myndighet regeringen bestämmer och denna insättas påsom av
räntebärande konto i riksbanken. Räntan på medlenutgår bör läggassom
till kapitalet. Härigenom erhålls viss värdesäkring medlen.en av

Mot denna bakgrund föreslogs i proposition särskild lagsamma en
finansiering framtida avgifter för kärnbränsleanväntom av m.m.

1981:669; den s.k. ñnansieringslagen. Riksdagens beslöt i enlighet
härmed denna lag skulle börja fr.o.m.gälla den januariatt l 1982.
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7 § medlen skall in räntebärande kontolagen påI sättasattangavs
i Riksbanken.

Ändringen 19862.3.2 i ñnansieringslagen

1983 bemyndigade regeringen det ansvariga statsrådetjuliI att
tillkalla kommitté belysa vissa frågormed uppdrag närmareatten

statliga verksamhetenoch organisation för den påresurserom
forskning finansie-kärnavfallsområdet inklusive frågor ochom

utredningens betänkande Samordnad kärnav-ringssystem. I

finansiering SOU 1984:76,fallshantering planering, tillsyn och-
1984, också frågornapresenterades hösten behandlades omsom

fondförvaltning och kapitalplacering.
till gällde förslagfaktor för utredningen hänsyn detEn näratt ta

förvaltningsformer gällande till återlånden då rättenetc.om var
for kärnkraftsföretagen. Kommitténsfrån de inbetalade medlen

friaremening med återlån borde avlösas ettatt systemetvar av
givna utfästelser infriats, vilket också skedde.så snartsystern

krav medelsförvaltningenSom grundläggande påett angav
medel finns tillgängliga förutredningen säkerställande attav

hanteringslutliga behövs. Med dennakärnavfallets de utgångs-när

skulle förvaltas depunkt önskemål medlen så attattsomangavs
avkastning samtidigt medlenhögsta möjliga realaskulle somge

energiförsörj-utnyttjas för investeringar tryggadeskulle kunna som
ningen.

möjligheternabehandlade utredningen såväldenna bakgrundMot

olika modeller för hur detplacera i olika tillgångaratt typer somav
förvaltningsarbetet skulle kunna organiseras.löpande

utredningenolika placeringsformerVad först gäller treangav
olika möjligheter, nämligen

direktlån,

aktierobligationer och

fondering Riksgäldskontoret.i

alternativ med placering i fastUtredningen avvisade däremot ett
fastigheter. Skälen till främst kravenegendom mark och detta var

delen fondkapitaletforvaltningsresurser och måstepå störreatt av
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realiseras inom loppet några decennier.av
Med direktlån kommitténavsåg där medlen utlånas tillett system

produktiva investeringar i första hand inom energisektorn utanmen
begränsning till kärnkraftsföretagen. En placering helt eller delvis

i aktier motiverasansågs kunna önskemålen hög avkast-av om en
ning fondkapitalet, aktieplaceringarnapå borde då spridas övermen

förmarknaden begränsa de ekonomiska riskerna. En placeringatt
i obligationer borde inriktas industriobligationer och högförrän-mot
tade statsobligationer, menade utredningen.

Alternativet med fondering i Riksgäldskontoret förutsattes utgöra

antingen alternativ eller komplement till direktlån placeringarresp.
i aktierobligationer. Utredningen sökte få till stånd avkastningenatt

dessa fondmedelpå skulle regleras realränteklausul. Utred-av en
ningens målsättningar gickhär emellertid inte förena medatt
Riksgäldskontorets krav.

Övervägandena möjliga placeringsformer utgjorde samtidigtom
förutgångspunkt utredningens arbete fråganmed hur deten om

löpande arbetet kapitalförvaltningenmed borde organiseras.

förfråganPå Riksgäldskontoret, liksom Riksbanken,ävenangav
förvaltningsuppdrag inslagnågot med utlåningsverksamhetatt av

eller aktie- eller obligationsplaceringar inte naturligtpå något sätt
förenligt myndighetsmed allmänna uppgifter. Företrädarevar resp.

för AP-fonden ställde sig avvisande till förvaltningsuppdrag i

traditionell mening bakgrund sådana uppgifter bedömdesmot attav
förena med fondens arbetsuppgifter.svåra att

För förvalta och administrera direktlån aktie- ochatt resp.
obligationsplaceringar gällde således andra alternativ. sådantEtt

alternativ enligt utredningen egenförvaltning, med vilket avsågsvar
tillskapa sådan funktion inom kärnbränslemyndighetensatt en

kansli. Utredningen dock detta främstsåg möjlighetsom en om
placeringsverksamheten skulle tonvikt direktlån.en

Om placeringarna istället fick inriktning aktier och obliga-påen
tioner ställde sig utredningen däremot tilltveksam modellen med

egenförvaltning. En sådan inriktning placeringsverksamhetenav
borde enligt utredningen förenas med förvaltningsuppdrag till en
eller flera banker. Förvaltningsuppdrag till banker ansågs även
kunna innehålla element direktlåneverksamhet.ett av

I anslutning till utredningen remissbehandlades 1985vårenatt
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noterade kärnbränslenämnden bakgrund den allmännamot av
ränteutvecklingen villkoren ränteavkastningenför fondmedlenpåatt

förhållandevis oförmånliga.var
Regeringens proposition 1986 198586: 132 byggdevåren prop.

kommitténspå analys olika placeringsalternativ. propositionenIav
föreslog regeringen den dittills s.k. återlånerätten förgällandeatt
kraftföretagen skulle avskaffas. ändringar vissaMotsvarande av
bestämmelser i fmansieringslagen föreslogs. Regeringens ställnings-

tagande propositioneni innebar vidare den rådande ordningenatt
placering fondmedlenmed konto i riksbankenpå räntebärandeav

också skulle gälla framgent.

Propositionen riksdagen 1986, vareftervåren denantogs av
ansvariga myndigheten, Statens kärnbränslenämnd, gjorde en
framställan hos riksbanksfullmäktige rörande räntevillkoren.

Fullmäktige beslöt hösten 1986 fondmedlen fr.o.m. den 1att

januari 1987 skulle erhålla högre avkastning. skulle iDennaen
fortsättningen den s.k.baserad på statslåneräntan se vidarevara
avsnitt 2.3.4.

Önskemål förbättrad avkastning2.3.3 1991om

kärnbränslenämndjuni 1991 aktualiserade Statens iI en prome-
avkastningenmoria frågan huruvida fondmedlenånyo kundepåom

tillfredsställande.betraktas I 1991-06-20promemorian dnrsom
Ändrade6590: avgiftsmedel framhöllregler för placering av

nänmden bl.a. 7:

omöjliga i åstadkommaDet här förs vill belysa det attresonemang som
den bästa förräntningen nuvarande omständig-fondmedlen underav
heter.... månadsvisNuvarande konstruktion avgiftsmedlen placerasdär

statslåneräntan, för fonderadehar visat sig klartmot ogynnsamvara
medels avkastning de tvâ åren.senaste

skapas för friareNämndens slutsats 8 möjligheter börattvar en
placering fondmedlen.av

promemorian fram,lyftes vidare förvaltningsmodell därI en
nämnden skulle kunna flera kommissionäreruppdra eller atten
förvalta specificeradefondmedlen med utgångspunkt från krav och
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placeringsreglemente. Promemorian skickades remiss tillpåett
Riksbanken, Riksgäldskontoret, de berörda kärnkraftsföretagen och

SKB. Riksbanken liksom kärnkraftsföretagen och SKB hade inget
erinra förslaget. fannFöretagen emellertid anledningatt mot att

framhålla aktiv förvaltning förenlig med medvetetäratt etten
risktagande och den avvägning mellan förväntad avkastning riskoch

därvid inbegrips.som
Riksgäldskontoret ställde sig däremot tveksamt och menade att

avgiftsmedlen bör iplaceras på konto Riksbanken tills kraven på

verksamhetsstyrning och utvärdering föremålblir förm.m. en
grundlig Samtidigt menade emellertid Riksgäldskontoretöversyn.

räntekonstruktionen borde förändras.att
Sammanfattningsvis ledde Kärnbränslenämndens initiativ, som

presenterades för regeringen i fördjupade anslags-nämndens

framställning hösten 1991, inte till förändringar vidnågra konkreta

denna tidpunkt. Däremot aviserade regeringen i december 1991 -
i samband med sitt beslut avgift för 1992 utredningår attom en-
kring fmansieringssystemet för skullekärnbränsleanvänt m.m.
tillsättas.

2.3.4 Nuvarande för placering avkastningregler och

Idag gäller således fortfarande fondmedlen placeras på ränte-att
bärande konton i Riksbanken. Ansvarig myndighet sedan den lär
juli 1992 Statens kärnkraftinspektion. Kärnkraftinspektionen

fyraanvänder konton för fondmedlen på så kontosätt äratt ett
for betalningar frånupplagt till och och de fyra kärn-vart ett av

kraftsföretagen.
Den på dessa konton baseras den s.k.ränta på stats-som ges

låneräntan. Allmänt används statslåneräntan för i skattesam-sett att
manhang definiera vad fördelaktiga fastställslån och denärsom av
Riksgäldskontoret varje vecka gälla under nästkommande vecka.att

baserasDen genomsnitt räntenoteringarna IO-årigapå påett av
statsobligationer under den sistlidna veckan.

KärnkraftinspektionensFör konton i Riksbanken tillämpas under

kommande hela månad fr.o.m. första bankdag månad denresp.
fastläggs den sista torsdagen inför kommanderäntesats som
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månadalltså ävenRäntebindningenkalendermånad. är omen
statsobligationsräntan.10-årigabaseras deni sig påräntesatsen

kalenderårsvis.kontotillRänteavkastningen utbetalas resp.
sista dag.tillförs åretskontot påAvkastningen

förvaltningenförreglernavad gällerförhållandensakligaNågra
upphörde1981:6691992-1993, då lagenårsskiftetinte vidändrades
fondmed-hur1992:1537laggälla och ersattes angeratt nusomav

följande:§ stadgasIskall förvaltas. 7len

regeringen bestämmer.myndighetin till denskall betalasAvgiften som
Riksbanken.iräntebärande kontoin medlen påskall sättaMyndigheten

till kapitalet.läggasskallRäntan

fond-avgifter ochFinansieringssystemet:2.4

1982-1993uppbyggnad

fmansieringslagen ärbakomprincipengrundläggande attDen
kostnaderde ärför allaskallkärnkraftsföretagen somsvara

slutförvaraochhandsäkertför på sättnödvändiga taatt ett om
kärnkraftverken.rivaförkärnbränsle ochavfall och använt att

utnyttjardemskall betalaskostnadernadärvidSyftet är att somav
investeringarnatillgängliga dåskall finnasmedelkärnkraften och att

genomföras.skall
framtidatäckaförmedelinnebärförhållandenDessa attatt
löpandedei förvägverksamheten måsteutgifter för tas ut ur

kärnkraftsproduktionen.frånintäkterna
skallreaktorinnehavarevarjeregelnbakomliggerDetta synsätt att

§.5levererasenergitill denförhållandeavgifter ibetala som
varje årreaktorinnehavaren görafmansieringslagen skallEnligt en

uppskatt-skall innehållaBeräkningenkostnaderna.beräkning enav
kommaåtgärder kansamtliga deförkostnadernadelsning somav

underåtgärderplaneradeförkostnadernadelsbehövas,att av
skallKostnadsberäkningenåren.deåtminstone närmaste sestre

varje år.över
kärnkraft-till StatenslämnasSKB ochBeräkningarna görs av

ochberäkningarnai singranskarInspektioneninspektion. tur
sittutgångspunktervissa andrabasis dessalämnar på samtav



86 SOU 1994: 107

förslag till avgift örekWh för det kommande året till regeringen.
Regeringen fattar beslut i slutet året gäller förett näst-av som
följande kalenderår. Detta innebär alltså det finnssystem att
möjligheter till kontinuerlig prövning förutsättningar ochav
förhållanden betydelse för avgiftsuttaget.av

Centrala utgångspunkter för Kärnkraftinspektionens avgiftsförslag

ar

de belopp fonderats hittills,som

bedömningar hur de totala kostnaderna ochärstora närav
kostnaderna beräknas infalla i tiden,

bedömningar hur mycket kommer levereras frånav attsom
kärnkraftverken ochår hur många årsproduktioner börper som
läggas till grund för avgiftssättningen den s.k. intjänandetiden
samt

bedömningar hur den reala avkastningen blistor väntas påav
fondmedlen realräntan.

beräknadeDe kostnaderna för åtgärder skall betalas medsom
fondmedel behandlas i kapitel De beräknade totalkostnaderna
varierar mellan de olika verken. Lagstiftningen förutrymmeger
olika avgifter kWh från de olika verken och från deäven olikaper

Årenreaktorerna. 1986 tillämpades enhetlig avgift fört.0.m. allaen
verk, fr.o.m. 1987 bestäms avgiften särskilt för varje verk.men

För 1994år har SKB bedömt leveranserna från kärn-av
kraftverken till 67,2 TWh år.per

Frågan intjänandetid har föranlett vissa diskussioner. SKB harom
hävdat den för reaktorerna beräknade tekniska livslängden, dvs. 40
år, lämplig utgångspunkt redovisatäven uppgiftersom samt som

drift samtliga reaktorer till 2010.år Tillsynsmyndighetenavser av
har i stället hävdat den planenliga avskrivningstidenatt för kärn-
kraftsanläggningen, dvs. 25 bordeår, ligga till grund för avgiftsbe-
räkningen. Under resterande år reaktors drifttid harev. aven
tillsynsmyndigheten pekat på möjligheten endast mindreatt en
avgift, täcker tillkommande kostnader för den ökade bränsle-som
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skallmängden, tas ut.
l993 avgift för 1994regeringsbeslutet den 22 december årI om

följande:regeringen uttalathar

jfr. M9236656i sitt beslut den december 1992Regeringen 22angav
framtida utgifter förför finansiering använtavgifter för 1993år avom

riktig25 utgångspunktintjänandetid på år ärkärnbränsle att enm.m. en
funnit frångå denRegeringen har inte skälberäkning avgiften.för attav

uppfattningen.

liksom tidigareKärnkraftinspektionen,Vad beträffar realräntan har
tilluppgåkärnbränslenämnd, antagit denna kommerStatens attatt

fram till 2050.för periodengenomsnitt 2,5 % åri högst per
jämförelser historiskasig bl.a. med denAntagandet baserar på

förspelar rollAntagandet realräntanutvecklingen. storom
Uppskattningsvisavgifter börberäkningarna vilka tas ut.av som

hälften de13 ochavkastningen förväntas för mellankan avsvara
realränteantagandetkringfondmedlen.beräknade Frågorna

kapitelbehandlas inärmare
fondmedlenavkastningen på1980-talet den realaUnder var

förhållande tillsammansi genomsnitt Detta% år.knappt 4 per -
kärnkraft-frånårliga produktionenfaktum denmed det att av

harursprungligenvadvissa varit högreverken år än antogssom -
beloppi nominelltkompenserat fondbehållningen för den

sedan 1984.avgift årkonstanta utgåttsom
basis1988,myndigheten har varje sedan påansvariga årDen av

regeringen höjningföreslagitgjorda antaganden,sina aven
föreslagna förtidaförslag den dåavgiften. Bakgrunden till dessa var

Senare hari mitten 1990-talet.avvecklingen reaktorertvå avav
tillkommit.andra motiv

Kostnader1994 redovisas iberäkningar införSKBs år rapporten
Kärnkraftinspek-juni 1993.kärnkraftens restprodukter SKBför

redovisat ibasis för 1994 finnsavgiftsförslag häravtionens på
93:38,Teknisk1994 SKItill avgifter för årFörslag rapport

oktober 1993.
vissatidigareläggningbl.a. denSom konsekvens avaven

med 1992 FUD-SKB föreslog 1993 i enlighet årsinvesteringar som
1993 relativtkärnkraftinspektion höstenföreslog Statens enprogram

tillgenomsnitt 1,9 örekWhavgiften, från ikraftig ökning dvs.av
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i genomsnitt 2,4 örekWh. 0,2 örekWh i förslagetanges vara
hänförligt till den föreslagna tidigareläggningen.

För 1994 beslutadeår regeringen i december 1993 följande,om
dvs. oförändrade, avgifter kWh:per

Forsmark 1,9 örekWh

Oskarshamn 1,7 örekWh

Ringhals 1,9 örekWh

Barsebäck 2,2 örekWh.

I genomsnitt avgiftenuppgår till 1,9 örekWh.

De avgifter uttagits föreslagits under perioden sedansom resp.
ñnansieringslagen trädde i kraft framgår tabell 2.1. För 1989-91av

situationentvå värden, det högre vidmotsvararanges varav en
förtida avveckling tvâ reaktorer.av

Tabell I Avgifter och granskningsmyndighetens förslag för:
örekWhårresp.

År Avgift SKNsSKIs

förslag
1982 1,7 -
1983 1,7 1,9

1984 1,9 2,1
1985 1,9 2,1
1986 1,9 1,9
1987 1,9 genomsn 1,9
1988 1,9 1,9
1989 1,9 1,9 2,0-
1990 1,9 2,0 2,1-
1991 1,9 2,2 2,3-
1992 1,9 2,2
1993 1,9 2,1

1994 1,9 2,4

Fr.0.m.Anm: 1987 infördesår individuella avgifter för de fyra
reaktorinnehavarna. Uppgifterna i tabellen fr.o.m. detta åravser
den genomsnittliga avgiften.
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i kraft, harñnansieringssystemet trädde1982, dåSedan år t.o.m.
beloppvia avgifter. I detta390 milj. kr betalats1993 totalt 15år

kärnkraftföretagen285 milj. krinbetalning 2ingården somom
avsättningarde interna1982 och utgjordesgjorde år somavsom

period harUndergjort i sina bokslut.företagen tidigare samma
medlen.tillförts de fonderademilj. i993 krsammanlagt 5 räntor

inbetalningar innebär dettavissa andraTillsammans med att
405 milj. kr.tillförts totalt 21finansieringssystemet

fondenutbetalningarnasammanlagdatid har deUnder ursamma
vid268 milj. krsålunda 13Behållningen8 137 milj. kr.varit var

behållningutbetalningar liksom1993. ochIn-utgången år resp.av
tabell 2.2.framgårår av
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Tabell Fondbehållning, in- utbetalningar 1982-932.2: och

År ÖvrAvgift Utbet UtgIng Räntor

inbet behállnbehålln inbet inbet

6 1239 17071982 0 2285 22

+
634

1636664 190 9251983 1707

178 902 18351984 1636 924

783 23251835 1061 2121985

789 30702621986 2325 1271

712 39281987 3070 1221 349

50661988 3928 463 2 5841257

61856401989 5066 1187 569 4

498 77571990 6185 1236 829 4
A

324 97071991 1391 878 57757

347 115239707 1146 1016 01992

132680 3951993 11523 1113 1027

813715390 5993 22Summa ----------

milj.fonderade medlen 2285de inom kraftföretagen på ca
kr inbetalades 1982.årsom

ÅrsredovisningarKälla: från Statens kärnbränslenämnd resp.
Statens kärnkraftinspektion
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2.5 Fonderingskrav i vissa länder

tjugotalI länder produceras idag med kärnkraft finnsoch därett
olika för hand avfallet.taattprogram om

del länder upparbetning,I på medan det i andrasatsasen som
Sverige förplaneras direktdeponering. upparbetningValet ellerav
direktdeponering således något skiljer ländernaär åt.som

Tyskland, Frankrike avfalls-Japan, och England länder därär

hanteringen inriktad upparbetning, medan det i USA, Sverigeär på

Finlandoch direktdeponering.påsatsas
flertalet kärnkraftsländer slutförvaringI planeras långlivadeatt av

avfall skall ske i berggrunden s.k. djupförvar, bergtypenmen av
där slutförvaringen ske varierar. Det använda bränslet iavses
Sverige, Finland och USA slutförvaras 500 iavses ca m ner
urberget, medan det i Tyskland finns förvara åtmin-planer på att

del bränsle i bergsalt eller mindre djup.påanvänt störrestone en
SpanienI och Frankrike undersöks för närvarande egenskaperna hos

granit-, salt- och lerformationer.

Forskning transmutation i bl.a. Frankrike, USA,pågårom
Ryssland och Japan. Med transmutation de långlivadeattavses
radioaktiva i bränslet omvandlas till kortlivade eller stabilaämnena

änmen.

Vanligen gäller för riva kärnkraftverk ligger påatt ansvaret att
kraftföretagen, medan för slutförvaring antingen kanansvaret vara
statligt i Frankrike och USA eller ligga kraftindustrinpåsom som
i Schweiz och England.

de flesta kärnkraftsländer finns medel fonderas förI krav att
finnas tillgängliga för rivning avfallshantering då såatt resp.

erfordras. Utformningen ñnansieringssystemen och kraven påav
fondering skiljer sig mellan olika länder.

förstaFör det skiljer sig med avseende huruvidapåsystemen
fonderingar internt i kraftföretagen i fonder.eller Förgörs externa
det andra existerar skillnader statliga fonderings-vad krav påavser
belopp.

Frankrike kan ytterlighetsforhållandesägas representera ett
beträffande finansiering i det det inte finns direkt fonde-någotatt
ringskrav. Det franska statliga elföretaget EdF och andra avfalls-
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producenter har för alla kostnader för avfallshanteringen.ansvar
Finansiell planering och förberedelser för framtida åtgärder ligger
därvid helt inom avfallsproducenternas ansvarsområde, varför det
inte existerar något statligt fonderingskrav.

Finansieringsansvaret Englandi och Tyskland liksom iär
Frankrike indirekt i det följerdet det övergripande åtgärds-att av

hos kraftföretagen och således inte direktnågot regleratansvaret av
fonderingskrav. I Tyskland läggs det dock varje år vissa avgifter på
de avfallsproducerande bolagen för täcka specifika projekt- ochatt
forskningskostnader. Kärnkraftsföretagen i såväl England som
Tyskland årligengör avsättningar för de framtida åtgärderna.egna

ItalienI med sina båda statsägda kärnkraftsorganisationer ENEL
och ENEA finns inget reglerat fonderingssystem.

I andra länder uppvisas splittrad bild rörande fonderingskrav.en
kanDet exempelvis gälla det finns angivet krav påatt extern

fondering förmedel framtida avfallshanteringskostnader och påav
intern fondering rivningskostnader.för Belgien just sådantär ett

varjeexempel. kärnkraftsproducerandeDär är företag ålagt att
tillskapa fondintern för framtida rivningskostnader. Vaden
beträffar slutförvaring ligger i Belgien på statligansvaret en
myndighet ONDRAFNIRAS. Varje gång avfallsproducenten
levererar myndighetenavfall till hangör också betalningar. Dessa

tillavgiftsbetalningar fond.går en
Ett liknande finns i Nederländerna Thedär Centralarrangemang

Organisation Radioactivefor Waste Management COVRA
for förvaring omhändertagande allt radioaktivtochansvarar av

avfall. Avfallsproducenterna avgift till COVRAbetalar fören
omhändertagandet COVRA avfallet. Vad beträffarnär emottar
slutligt omhändertagande avfall finnshögaktivt inga regler,ännuav

inom framtid COVRA avgift ochmen atten snar avser ange en
fond.sätta upp en

En blandning krav och interna fonder karak-ärexternaav
teristiskt för USA och Schweiz.

I USA finns fond för hanteringen bränsle,använtexternen av
Nuclear Waste Fund. Avgiftsuttaget för fonduppbyggnaden
utvärderas varje år. Beträffande framtida rivningskostnader finns
kravet varje reaktoroperatör fond, därupprättar medlen skallatt en
finnas tillgängliga då rivning påbörjas. Generellt gäller deatt
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amerikanska skattelagarna medger avdrag för avsättningar till en
rivningsfond.

I Schweiz tillskapat fondär central för finansieringen av
rivningskostnader till vilken fastställd minimi-avsätts statenen av
avgift. Kompletterande avsättningar för rivning också interntgörs
i kraftföretagen.

Beträffande avfallet gäller i Schweiz avfallsproducentvarje haratt
kostnadsansvar för slutförvaringen. Detta innebär i sinett tur att

kraftföretagvarje har klara finansieringen och skapa sinaatt egna
fonder internt i företagen för klara sina kommande förpliktelser.att

SpanienI och Finland liksom i Sverige såväl framtidaär - -
kostnader för rivning för avfallshantering tillkopplade krav påsom

fondering.extern
spanska fondenDen förvaltas företaget ENRESA iav som

Sverige SKB. Fonden i Spanien byggsnärmast motsvaras av upp av
viss 1992 det 1,2 % elförsäljningensatt procentsatsen var av

värde skall Detta i dagslägetavsättas. 3 kWhöremotsvarar ca per
kärnkraftsel. Den spanska fonderingsmodellen innehåller vidare

årliga revisioner kostnadsuppskattningarna. Fondmedlen skallav
täcka kostnader för och deponering avfall, rivningtransporter av av
kärnkraftverken, upparbetning, FoU m.m.

FinlandI kommer tredjedel eltillförseln från fyraca en av
kärnkraftsreaktorer. Två dessa reaktorer statliga Imatranägsav av
Voima Oy IVO, medan de andra tillhör Teollisuuden Voimatvâ

Oy TVO. TVO i sin industri- och kraftföretagägs tur av en grupp
köper den kraften.levererade En mindre forsknings-ävensom

reaktor drivs Statens tekniska forskningscentraläven VTT.av
finska kärnenergilagen 99087Den trädde i kraft den 1 mars

1988. denna lagI stadgas, på motsvarande i Sverige,sätt som
utgångspunkten den avfallshanteringsskyldige skall sörja föratt
kärnavfallshanteringen och betala hanteringskostnaderna. Avfalls-

hanteringsskyldiga IVO, TVO VTT.är resp.
På liknande i Sverige finns kompletterandesätt även ettsom

finansieringssystem. Dock skiljer sig finska finansierings-det

utformning i väsentliga avseenden från det svenska. Bl.a.systemets
ingar krav företagenpå skall ställa vissa säkerheter. Den finskaatt
modellen i kapitel 4 avsnitt 4.3.4.närmarepresenteras
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3 Tillförlitligheten finansierings-i

systemet

förHuvuddragen i fmansieringssystemet framtida utgifter för använt
beskrivits ikärnbränsle har avsnitt 1.1. detaljeradEnm.m. mer

uppbyggnadgenomgång och hur det hittills harsystemetsav av
fungerat finns i avsnitten 2.2 2.4.-

bedömningkapitel 3 redovisar vi varI i stort systemetsav
syfte. Bedömningenförmåga fylla sitt bakgrundgörsatt mot av en

i viktigasteanalys kraven säkerhet depå antagandena liggerav som
till grund for avgiftsnivån.

Det första de framtidaantagandet gäller kost-beräkningen av
Hithörandenaderna. frågor översiktligt i enbehandlas avsnitt 3.1

ingående diskussion förs i kapitel 7.mer
Det andra antagandet intäkter i formgäller destorleken avav

avgifter Grundläggandeskall härärsystemetsom generera.
bedömningar hur produceras frånmycket kommer attav som
kärnkraftverken innan de skall Avsnitt 3.2 innehållerställas enav.
kortare diskussion dessa frågor.av

reala förräntningenDen fondbehállning byggsdenav som upp
det tredje antagandet. Med den konstruktion finansie-utgör som

ringssystemet har i nuläget, förräntninghar denna mycket storen
betydelse för förmåga tillräckliga medel försystemets att generera

täcka de beräknade kostnaderna. förhållande särskiltDetta haratt
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framhållits i direktiven för vårt arbete vi fått särskildattgenom som
uppgift föreslå de realräntemått bör användas vid beräk-att som
ningen avgiften enligt finansieringslagen. Frågor kringav
realränteantagandet behandlar vi i avsnitt 3.3.

Avgiftssystemets nuvarande utformning måste bakgrundmotses
de grundläggande reglerna i kärntekniklagen tillståndshavar-av om

ekonomiska för kärnavfallshanteringen. Vi har därför inas ansvar
avsnitt 3.4 uppmärksammat frågan det kan uppstå situationerom

tillståndshavaren inte har ekonomisknär förmåga detatt ta ansvar
kärntekniklagen föreskriver.som

Kapitlet avslutas med antal övergripande slutsatser avsnittett
3.5. Dessa slutsatser ligger till grund för de förslag vissaom
justeringar i det nuvarande finansieringssystemet vi presenterarsom
i kapitel 4.

1 Kostnadsberäkningarna

Bedömningen de framtida kostnaderna för avfallshanteringenav
naturligtvismåste innehålla viss grad osäkerhet, vilket belysesen av

i kapitel Avsevärdanärmare används emellertid SKBresurser av
och Statens kärnkraftinspektion för långtså möjligt säkerställaattav

hög kvalitet kostnadsuppskattningarna.på Vid kostnads-en
beräkningarna har SKB vidare gjort vissa påslag för osäkerhet i

antagandena.

Från SKBs sida har under utredningsarbetet SKBpåpekats, iatt
sina kostnadsberäkningar inte har tillgodogjort sig möjliga bespa-
ringar, däremot eftersträvat lägga marginaler förattmen
eventuella fördyringar.

Vid de analyser vi låtit har det inte,göra med undantag,ett
framkommit något tyder beräkningarnapå i kan görasatt stortsom

p
tillförlitliga f.n.vad sker, osäkerheterän ävenmera som om

givetvis kvarstår.

Undantaget gäller beräkningarna kostnaderna för rivningav av
kärnkraftverken, där det finnas behov ytterligare analyser.synes av
Vissa motsvarande studier i andra länder redovisar nämligen högre

och i fallnågra väsentligt högre kostnadsnivåer de ingårän som- -
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i underlaget för den Visvenska avgiftssättningen. belyser dessa

frågor i avsnitt 7.4.

analyser kostnadsberäkningarnaDe helhetsin vi låtitiav som
utföra visar vidare det existerar vissa sarmolika, intemindreatt men
orimliga, scenarier kan förha betydelse de framtidastorsom

Ändradekostnaderna. förutsättningar kommakan påverkaattt.ex.
den utformning inkapslingsanläggning slutförvar föroch använtav
kärnbränsle realiseras. kan inte uteslutas sådanaDet attm.m. som
scenarier kommer innebära förhållandemerkostnader i tillatt stora

uppskattningarde avgiftssättningen baserats på.som
börDet också påpekas förläggning åtgärderna iatt en annan av

tiden påverkar nuvärdet kostnaderna och alltså det beräknadeav
behovet avgiftsintäkter. faktor kanDenna alltså verka både iav
fördyrande förbilligandeoch riktning.

finner samtidigtVi anledning understryka det inte fåratt att
uteslutas den tekniska utvecklingen vissa degör åtgärderatt att av

planeras blir billigare genomföra i framtid jämförtattsom nu en
idag.med vad antassom

åtgärder baserade omfattandeDessa på forskningär och utveck-

ling tid. genomgripandeunder lång Några förändringar kan inte

förutses Samtidigt naturligtvisidag. bör det inte uteslutas att nya
attraktiva lösningar för kärnavfallshanteringoch kan komma fram

avfallshanteringen förläggs längre fram i tiden.om
påpekassammanhanget kan det ocksåI det osäkert huräratt ett

iindex för denna kostnader utvecklas förhållande till all-dentyp av
inflationstakten.märma

övergripandeEn slutsats säkerheten ivad kostnadsbe-avser
räkningarna således:är

Kostnadsberäkningarna måste innehålla osäkerheter. Slutför-

varingen kan bli både dyrare billigare vad bedömsoch än som
sannolikt idag.mestsom

4 14-0915
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3.2 Framtida från kärnkraftverkenelleveranser

framtida elproduktionen från kärnkraftverkenavgiftsgrundandeDen

med full säkerhet. utgångspunkt vidkan inte heller bedömas En

avgifterna idag 25-årig intjänandetidberäkningen är en perav
67 kärnkraft.årsproduktion motsvarande TWhreaktor och caen

från kärnkraftverk faller i och för sigelproduktionenUpphör ett
följdkostnaderna bort, främst tillmindre deläven avaven
framtidakärnbränsle. deminskade mängder Merpartenanvänt av

fasta, dvs. de påverkasemellertid betraktakostnaderna är att som
framtida kärnkraftspro-nämnvärd utsträckning hur deninte i storav

faktiskt exempel fasta kostnader deduktionen blir. Ett på utgör

Vidare investe-för rivning reaktorerna.framtida kostnaderna ärav
djupförvar iinkapslingsanläggning ochringskostnaderna för etten

kärnavfallutsträckning oberoende kvantitetenbetydande somav
skall slutförvaras.

kärnkraftverkenframtida elproduktionen fråndenNär det gäller
varieraårliga produktionen kan kommadenkan konstateras attatt

Äventekniskaefter hand allt äldre verkensberoende depå status.
emellertid kon-nederbördsförhållanden fårfaktorersådana som

används. avregleringkärnkraftverken Enför hur mycketsekvenser

produktionenpåverkaelmarknaden kan också komma att avav
användaskärnkraftverken kommerkärnkraftverken. Hur längei att

förutgångspunkten vårasvårbedömd faktor,det ävenär även omen
2010.riksdagsbeslutet avveckling årbedömningar är senastom

finns i vissa situationerberäknatelproduktionen mindreBlir än

avgifterintäktsförlust med höjdadennamöjligheter kompenseraatt
heltemellertid produktionenproduktion. Skulleresterandepå
företillståndshavares samtliga reaktorervid ochupphöra sammaen

förefallertjugofemåriga intj någotdenutgången somav
skyldigaandra kärnkraftsföretag påsarmolikt, intemindre är att ta

Med ökad konkurrenstill följd detta.sig merkostnadernågra av en
obenägenhet.kärnkraftsföretagen förstärks sannolikt dennamellan

sådan situation inte har förmågatillståndshavaren iOm atten
enligt kärntekniklagen, torde detekonomiskafullgöra sitt ansvar

slutligen tvingasrisk för det blirfinnas att ytterst staten somen
för avfallshanteringen.kostnadertäcka vissa
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Går verken däremot bra och längre 25 blir följdenårän att mer
beräknat kanän fonderas. I fall kommer avgiftenså attpengar

kunna justeras nedåt, till marginalavgift för tiden eftert.ex. en
det verkens intjänandetidatt passerats.

Det kan vidare avgiftssystemet konstrueratär på sånoteras att
kostnadersätt, i verkligheten till del fasta behandlasäratt storsom

rörliga i och med de läggs avgift på den löpandeattsom som en
elproduktionen. Detta konsekvensär densynsättet atten av
finansiella bördan kärnavfallet bör förbrukarnabärasav av av
kärnkraftselen i proportion till användningen under verkens drifttid.

övergripandeEn slutsats vad avgiftsintäkterna därför:äravser

framtida avgiftsintäkternaDe osäkra.är Ett bortfall framtidaav
produktion vid kärnkraftverken kan emellertid till viss del

kompenseras avgiftshöjningar.av

3.3 Realränteantagandet

Det kanske viktigaste antagandet ligger till grund för avgifts-som
nivån avgiftssystemetsoch därmed för förmåga att generera-
tillräckligt belopp för täcka kostnaderna det s.k.stora äratt -
realränteantagandet. förräntningenrealaDen fondmedlenantagna av
förväntas nämligen i normalfall för betydande andelett svara en av
finansieringen framtidade utgifterna överslagsmässigt mellanav en
tredjedel och hälften de kostnaderna.uppskattadeav

En viktig stabiliserande faktor i finansieringssystemet ligger i den

årliga prövningen avgiftsnivån därmedoch de antaganden,av av
realräntan, används. Men värdet denna faktort.ex. om som av

begränsas möjligheterna avgifter föregår den periodatt att ta utav
där dels kostnaderna ligger, dels betydande delmerparten av en av
ränteintäkterna förutsätts uppkomma. Felbedömningar rörande
realräntan i samband med avgiftsbesluten kan, särskilt över-om
gripande ekonomisk-politiska mål det försvårt regeringgör atten
höja avgiften, därför konsekvenser för den fonduppbyggnadstora

verkligen realiseras. Regeringen har hittills avvaktat med beslutsom
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1993-12-avgiftshöjningar och motiverade i sitt beslutsenasteom
22 oförändrad avgift bl.a. med utredning intevår ännuatten
lämnat sitt betänkande.

uppgift ... föreslådirektiven för vårt arbeteI äratt attanges en
avgiftenbör användas vid beräkningende realräntemått som av

ñnansieringslagen.enligt

funktioner avgiftssystemet3.3.1 Realränteantagandets i

realränteantagandet harföljande belyses i detalj vilken rollI det mer
för fmansieringssystemet. kanoch kan ha inom Realräntanramen

prognosvariabel. begreppetför det första Menen renses som
syfta olika storheter alltifrån den realarealränta kan härvid på -

avkastningeni ekonomin i sin helhet till den reala påtillväxten

10-åriga statsobligationer.enskilda tillgångsslag t.ex.

användas uttryck förandra kan realränteantagandetFör det som
möjlighetavkastning skall tredjekrav viss uppnås. En ärpå attett

realränteantagandet sådantmedvetet på sätt,göra ett attatt en
syfte motverkaavgiftsmedel byggs iekonomisk attreserv uppav

kostnaderi bedömningarna framtidaofrånkomliga osäkerheter av
jfr.elproduktionen från kärnkraftverkenjfr. avsnitt 3.1 och av

avsnitt 3.2.

prognosvariabelRealränta som

prognosvariabelräntenivån och dess utvecklingallmännaDen är en
förframtidsbedömningar. En utgångspunkti ekonomiska en

gyllene regeln i ekonomiskräntenivån den s.k.äravprognos
jämvikt lika medrealräntan i långsiktigtillväxtteori ärattangersom

förtillväxt.real ekonomisk Detta ävensynsätt utrymmeger
utgångspunkt också iperioder.avvikelser under längre Denna tas

nedan i avsnittbedömningarpensionsarbetsgruppens återgessom
3.3.3.

kärnavfallshanteringSOU 1984:76 SamordnadbetänkandetI

för kärnbränslenämndens verksamhetförde kommittén Översyn av
för långsiktigaprincipiella utgångspunkterbl.a. resonemang om
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kommittén, åtminstoneavkastningsbedömningar. Det farms, ansåg
vid bedömningenjämñrelsenonnertänkbara frånutgåatttre av

nämligen:avkastning slag,framtida på placeringar dettaav

obligationer stats-, bostads-den långsiktiga realräntan föri
och industriobligationer,

aktiereffektiva realavkastningen påden genomsnittliga
perioderlängre ochöver

ekonomin.långsiktiga tillväxttakten i den svenskaiii den

för de olikatill säkerhets- likviditetskravenMed hänsyn och

enligtsikt detoch produktionstillväxten på längreplaceringarna var
avkastnings-inte motiverat räkna med högrekommitténs mening att

2,5 %.tal än A
kärnkraft-och StatensStatens kärnbränslenänmdBåde senare

avgiftsförslag antagit dennasina årliga alltid högstinspektion har i

avkastning de fonderade medlenårliga reala pågenomsnittliga
2050 se avsnitt 2.4.till ävenperioden fram årunder ca

ränteförhållanden kredit-räntenivå och påbestämsAllmänt sett
låntagareefterfrågan medel hosmellansamspelet påmarknaden av

bakomliggandelångivare de reala ochmedel hosoch utbudet av -
och den politiken.ekonomin ekonomiskafinansiella delarna av -

förhållandenpåverkar dessa finns olikaenskilda faktorerBland som
förtroendefaktorer,riskavvägningaraktörers förväntningar,och

upplåningsmöjligheter påplaceringsmöjligheteralternativa och

internationaliserade kapitalmarknader m.m.
olika påden allmänna räntorUtöver räntenivån kan även

prognosvariabler.och förhållandenamarknaden mellan dessa utgöra

olika löptid,lån harRäntedifferenser på marknaden följer attav

konkurrensforhållandenskiftande kreditvärdighet mellan låntagare,

marginaler olikaoch på delmarknader osv.
skiljer sig mellanförsta utgångspunkt därvidEn räntorär att

ränteskillnaderSådanaväxlar med olika löptidenobligationer, etc.
avkastningskurvan. Entidpunkt s.k.vid given denanges aven

den nominellaavkastningskurva, dvs. räntan äruppåtlutande att
normaltillståndetlöptiden längre, brukarhögre då är varaanses
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även den svenska avkastningskurvan oftast varit nedåtlutande.om
En förklaring till detta långivare vill ha ersättning för den riskär att

ligger i lång löptid. förklaringEn till avkastnings-som en annan
kurvans utseende, dock inte till den justskall uppåtlutande,att vara

vidare förväntningarna framtida En uppåtlutandeär räntor.om
avkastningskurva kan tolkas det finns förväntningarattsom om
räntehöjningar och vice versa.-

Vidare avkastningskurvanskan utseende helt enkelt förklaras av
det handlar olika marknader eller Vissamarknadssegment.att om

långivare eller placerare efterfrågar likvida placeringar t.ex.mer
banker, medan andra efterfrågar långsiktiga, och därmed oftamer

illikvida, placeringar t.ex. försäkringsbolag pensions-ochmer
fonder. Motsvarande skillnader finnas låntagarsidan,kan därpå

för relativt låneinstrument.utbud kortastaten ett stortsvarar av
Vidare efterfrågan medel för spekulationpå normalt kort till sinär

Andra låntagare bostadsinstituten har relativtnatur. ett stortsom
medelfristigautbud längre låneinstrument. Riskhanteringenav

matchningen bostadsinstitutenhos och andra motsvarande

låneinstitut leder i princip till vissa löptider efterfrågas.att
En ränteskillnader vanligen skiljer sigär räntornatyp attannan av

mellan likartade instrument emitteras olika låntagare. Dettasom av
speglar olika emittenter har skiftande kreditvärdighet ochatt att
långivare kräver ersättning för risk, dvs. riskpremie.större en

Olika emittenters kreditvärdighet rating särskildages en av
institut. Svenska har i detta sammanhang särskild ställningstaten en
i det den har kreditvärdighethög ingen kreditrisk jämförtatt en
med flertalet andra emittenter på den svenska marknaden. Detta

förhållande leder till liggerpå något lägreräntornaatt statspapper
på motsvarande instrument från emittenter.än räntorna andra

räntedifferens kan variera tiden.Denna över

Olika kreditvärdighet avspeglas faktumockså det räntornaattav
likartade instrument varierarpå mellan olika länder. Mätt i procent

betalar exempelvis inte den tyska eller amerikanska likastaten
förmycket sin upplåning den Dylika skillnadersvenska.som

förklaras olikheter i räntepolitik, valuta- och ränterisker, rådandeav
och förväntad ekonomisk politik och ekonomiska förhållanden i

inflationskatter, m.m., restriktioner och hinder förstort ev.
kapitalrörelser m.m.
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det föregåendeI har belysts räntenivån kandels den allmännaatt
prognosvariabel, olika före-utgöra dels även räntoratten som

kommer marknaden förpå kan läggas till grund ochprognoser vara
föremål för olika bedömningar. fondmedlensEn rörandeprognos
förräntning blir i detta perspektiv avhängig hur medlen förutsättsav

placerade.vara
Med dagens placering i Riksbanken förräntas medlen till den s.k.

statslåneräntan. Givet denna placering och dess räntevillkor är

frågan fråga statslåneräntan,ränteprognosom en om prognos av
dvs. hur kommer 10-åriga statsobligationer utvecklaspåräntan att
realt denna bedömning inte direktFör det någonär t.ex. av
relevans vad realavkastningen aktierpå är.

Med friare förvaltning blir uppgiften prognostiseraatten
avkastningen medelsplaceringarna i reala gällerpå Dettermer.
medel placerade i såväl räntebärande värdepapper iärsom som
aktier eller fastigheter. Om fondmedlen fullt placerade i aktierärut

representativ spridning aktiemarknadenmed skulle detöveren- -
följaktligen bedöma denhandla genomsnittliga realaattom
avkastningen aktier.på

avslutningsvis i principkan det endast finns fallDet nämnas att ett
förutsägas för enskilddå realräntan kan långivare, nämligenen

realränteutveckling kontrakteradviss via formär någonom en av
realränteobligationerlåneavtal exempelvis egentlig kreditrisk.utan

Realränta krav förvaltningenpd avkastning vidvisssom

En viss angiven kan, istället förräntesats utgöraatt en prognos,
avkastningskrav avkastningsmål. kalkylränta ieller Enettvara en

investeringskalkyl förtjänar i avkastningskravprincip att ettvara
projekt jämförbara intäkter infaller olikadär kostnader ochgöraatt

i tiden.

avkastningsmål för kan iEtt fonds förvaltning procentangesen
och real avkastning. avkastningsmål blir dåEtt sådantavse
vägledande för fondförvaltningen bedrivas. Målet lederhur skall

följaktligen till specifika begränsningsregler för risktagande ochmer
dessutom för utvärdering hur kapitalet förvaltas.utgör en norm av
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Realranteantagandet instrument för skapa ekonomiskattsom en

reserv

I detta sammanhang handlar det ränteantagandet kanattom
användas instrument för skapa ekonomisk tillattsom en reserv -
skillnad från renodlad funktion avkastningsprognos elleren som
avkastningskrav.

Ett hänsyn tillsätt osäkerhet justera räntefaktomär iatt ta att
syfte skapa ökad ekonomisk säkerhet. Genom denansättaatt att
kalkylerade avkastningen till lägre värde förväntat kanänett man
få fram ekonomisk buffert. Denna metod i och för sig möjligären

använda det ñnansieringssystemetgäller förnär kärn-att använt
bränsle Metoden leder till beräkningarna visar på behovattm.m.

högre avgift eljest.änav en
förekommerDet emellertid ofta invändningar användamot att en

kalkylränta i detta syfte. sådanEn invändning räntefaktom fårär att
otydlig funktion. Genom istället använda riskmarginaler vidatten

uppskattning kostnader och intäkter renodlas räntefaktorns roll.av
Exempelvis skriver Lind Lind C al: DiscountingR for Timeet
and Risk in Energy Policy; Washington D.C., 1982: ...there

well-defined adjust the discount such that willto rateno way
make the appropriate adjustment for risk the value ofpresent
uncertain future benefits and in each period s. 64.costs

finnsDet alltså andra justeringsätt än räntefaktom för attav
försäkra sig kostnads- och intäktsosäkerheter i det aktuellahärmot
finansieringssystemet. Sådana alternativa sätt är:

försiktig värdering framtidagöra elproduktion frånatt en av
kärnkraften så överuppbyggnad fondmedelatt en av upp-
kommer kärnkraftsproduktionen överstiger den antagna,om

arbeta med osâkerhetspåslag på kostnadsposter såatt att
överuppbyggnad fondstorleken dagensgörs modell, ochav

komplettera avgiftssystemet med álägganden för tillstånds-att
innehavaren under alla förhållanden bära det ekonomiskaatt

dagens system, eventuellt i sista hand med stöd deansvaret av
företag tillstandshavarnautgör ägare vidaresesom av
kapitel 4.
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perspektivi historiskt3.3.2 Realräntan ett

kännetecknas1900-taletutveckling underRealräntans storaav
positivakarakteriseradesförsta decennietvariationer. Det av

medmedförde flera årkrigsåren under 1910-taletrealräntor, medan
inedförde1920-taletförsta pånegativa realräntor. De årenkraftigt

föll tillbakaemellertid påvilkapositiva realräntor,sig kraftigt
under årenvärdenuppvisa negativa1930-talet för åter runtatt

1950-liksom1940-talet, påi1939. år slutetkrigsutbrottet Några av
uppvisa negativa tal.ocksåtalet, kom att

i Sverige under årenrealränteutvecklingen3.1 nedanfigurI anges
1953-1993.

1953-1993Realränteutvecklingen i Sverige3.1:Figur

lång- - -
diskonto—

6 |II‘I IIII 19931988198319781968 19731958 19631953

16bilagafrån Sparbanken SverigeKalla: Rapport s.
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Realräntan har sålunda de 40 åren varit negativ under flerasenaste
perioder. 1970-talet exempelär på sådan period. 1980-taletett en
och början 1990-talet andra sidanutgör å exempel längrepåav en
period med synnerligen hög realränta.

Varför realräntorna negativa under 1970-talet Viktigat.ex.var
faktorer sarmoliktär finansmarknaderna mindre utveckladeatt var
och diversifierade. Dessutom de finansiella marknaderna i högvar
utsträckning reglerade. Ett exempel deär svenska likviditetskvo-

tvingade bankerna hålla omkring 30terna % sin inlåningattsom av
Äveni främst obligationer. regleringarna for försäkringsbolagen har

minskat jämfört med för tjugoavsevärt år sedan i allanu stort sett
OECD-länder.

Den svenska kapitalmarknaden avreglerades vid mitten 1980-av
talet och begränsningar för de internationella kapitalrörelserna har
också upphävts i utsträckning. Informationsspridningen idagstor är
både blixtsnabb och global. Dagens betydligt sofistikerademer
marknader tillåter kanske knappast upprepning 1970-taletsen av

Ävenutveckling. dagens absoluta lågränteland, Japan, har en
långfristig positiv realränta motsvarande 2 %.ca

3.3.3 Scenarier för tillväxt och realränta i långsiktigtett

perspektiv

Flertalet ekonomiska naturligaär skäl förknippadeprognoser av
med osäkerhet och det gäller inte minststor rörandeprognoser
långsiktig tillväxt och realränta. I det följande framhålls

utvecklingen inom EU,-
utvecklingen i ochÖsteuropa världen,resten av-
globaliseringen,
statsfinanserna och-
befolkningsutvecklingen m.m.
viktiga osäkerhetsfaktorer.som

Därefter redogörs för de bedömningar for framtiden som
kapitalförvaltningsavdelningen vid Sparbanken Sverige i en
underlagsrapport till vår utredning; bilaga 5 har skisserat motse
bakgrund dessa osäkerheter.av
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framtidaVidare kortfattat realräntansåterges de bedömningar om
utveckling, pensionsarbetsgruppen redovisat i betänk-nyligensom

SOUandet 1994:20 Reformerat pensionssystem.
kommit till uttryckvärdering den framtida realräntanDen somav

introduktion aprilmarknaden i och med Riksgäldskontorets ipå
också i detta1994 realränteobligationer diskuteras och belysesav

avsnitt.

Viktiga faktorer för utvecklingen långsiktig tillväxt och realrantaav

bilaga påpekas utvecklingen inomSparbankens 5 EUI rapport att
tillväxt och allt högrede har präglats lågårensenaste av en

bedömningararbetslöshet. Enligt refererade krävs det en genom-
årlig tillväxt 3,5 % för klara sysselsättningsmåletsnittlig på attca

inom Samtidigt15 miljoner arbetstillfällen EU. harpå cent-nya
penningpolitik för klara inflationsmålralbankerna fört att etten

betydelse för världsekono-2-3 %. EU-processen såvälpå är storav
svenska ekonomin.min för densom

sedan avslutades det kalla kriget där ochFör endast några år öst

Sovjetunionen har upplösts och destod varandra. någraväst mot av
efter medlemskapländerna i såvälösteuropeiska EUsträvar som

efter kallafölja det vilken rollkommer kriget ochNato. Vad att
grupperingarolika nationer och ha i framtiden Vilkenkommer att

USANAFTA spela framöver och hurroll kommer stårt.ex. att
idess roll relation till EUs strävanden

Tillväxten i bräcklig. I stället detEuropa sig idag ärrelativtter
andra stark tillväxt.delar världen kännetecknas enav som av
Befolkningsrika Indonesienländer Indien ochexempelvis Kina,som

sig tillväxtallt starkare del världensväxer och allt större aven
torde dessa regioner.under de ligga iåren kommanärmaste att

Samtidigt förändringar förutsättningar ochmed politiskaav
värderingar har det snabb teknisk utveck-också skett och sker en
ling. Utvecklingen inom snabbt och investeringardataområdet går

i uppsnabbning dataöverföring mellankommunikation ochav
olika delar världen påtaglig.ärav

Parallellt med denna utveckling blir också hela världen i allt

utsträckning tillverkningupphandlingsområde, ochstörre så att
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inköp sker globalt där affär förmånlig.är Vidare kanmesten
avregleringar möjlighet för konsumenteninköparenge att genom
ökad medvetenhet sätta på priser. Dessa faktorer kan bidra tillpress

dämpa eventuella inflationstendenser.att
Ett hot de intlationsmålen högamot är och snabbtuppsatta

växande statsskulder. Att de svenska statsfmanserna utgör ett stort
problem idag och i framtiden känt fenomen.är Enligt fleraett
bedömare detutgör budgetunderskottet och stigandestora en
statsskuld landets inflations-största och räntehot.

Sverige emellertidär inte statsfmanser,ensamt utanom svaga
flera länder uppvisar påtagliga statsfmansiella obalanser. Vidare är
den svenska räntenivån i hög utsträckning utlandsstyrd. Därför

inteutgör enbart de inhemska obalanserna i statsfinanserna ett
räntehot, osäkerheten kommer också frånutan vår omvärld.

En standardprognos befolkningsutveckl ingen Sverigesav attanger
befolkning i framtiden torde komma i betydligtväxa lång-att

takt under periodenän 1945-94. Samtidigt tenderar antaletsammare
pensionärer härvid öka starkt efter är 2010. Antaletatt ipersoner
yrkesverksam ålder förutses därtill komma öka mycket måttligtatt
fram till sekelskiftet.

Bedömning inom Sparbanken Sverige

Mot bakgrund nämnda förhållanden har kapitalförvaltnings-av ovan
avdelningen vid Sparbanken Sverige i sin studie beskrivit frågan om
framtida realränta osäkerhetsproblem. Detta har gjortsett medsom
hjälp scenarier:treav

i optimistscenario politisk stabilitet, medlemskap i dyna-
miskt EU m.m.,

huvudscenario medlemskap i EU präglasett som av
interna problem, långsam ekonomisk återhämtning m.m.
och

iii inflationsscenario politisk instabilitet, inget EU-med-
lemskap, miljökatastrofer m.m..
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scenarierna. Enblandningtalar foralltstudienI avattnoteras en
tilllederosäkerhetenbakgrunddenna ärdras attslutsats motsom

handlingsberedskaphögtidpunkt ha såvarjevidgällerdet att enatt
möjligt.som

realräntalänghuvudscenariotförrealräntanBeträffande enanges
korta räntan1994-2000. Denperiodenför2-2,5 %genomsnittipå

2 %.och0,5mellaniluktueraperioden kommaunderbedöms att
nivånangivnadenpåhamnarlångaför den räntanSannolikheten att
realadenforfrågetecken sättsmedan störrehög,bedöms ettsom

instrument.kortapåavkastningen
irealräntornakortade2000-2010 bedömsperioden genom-För

långa%. DenO,5—1,5intervalletinomliggakommasnitt att
med% större32 ochmellanliggakommaförutses enrealräntan att

intervallet.halvannedreför densannolikhet av
gradhögforreservationmedoch extremtsiktlängrePâ ännu en
liggakommaskullerealräntorkorta attskisserasosäkerhet attav

% är.kring 2realräntorlånga% och0,5kring per
demo-avslutningsvisanalysSveriges attSparbankenI anges

realräntor,lägretalar förfaktorermakroekonomiskaochgrafiska
starkafinnsdetuttalande läggsTill dettasikt. attkortaresärskilt på
få nedregeringarna i Europaför attincitamentbudgetekonomiska

statsskuldenränteutgifterna påbedömsSverigeFör attkorträntan.
underskatteintäkternahälftentill drygtuppgåkommer avatt

Även högadenräntenivåer.nuvarandevid199697budgetåret
i Europautvecklingenekonomiskadenocharbetslösheten svaga

kort-efter lägresträvaincitament för politikerna attsomanges
räntor.

realräntanriskfriadenochhög osäkerhetBedömningarna attom
studieSparbankensijämfört med 80-taletkraftigtfaller ger

kapitalplace-vidriskvissnödvändigtblirdetslutsatsen att taatt en
real% i0,5-2,5översannolikheten näför ökaringar attatt

tillgångsslagflermellanriskspridningDärtill pátalasavkastning. att
realavkastning.högreförsannolikhetenökartillgângsslaginomoch
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Pensionsarbetsgruppens bedömning

I pensionsarbetsgruppens betänkande SOU 1994:20 Reformerat
pensionssystem behandlas också frågan långsiktig realränteut-om
veckling. Mot bakgrund nationalekonomisk teori realräntanav antas
i ekonomin på lång sikt lika med den reala ekonomiskavara
tillväxten. I perspektivet teoretiska och andra övervägandenav

försiktigt scenarioett den ekonomiskaanges tillväxtensom att och-
realräntan skulle kunna 53:vara-

1995-2000 3,0 %
2000-2020 1,5 %
2020-2050 1,2 %

Dessa antaganden innebär genomsnitt på 1,5 %ett är förper
realräntan under hela perioden 1995-2050.

Värderingen pá obligationsmarknaden

Under april månad 1994 började Riksgäldskontoret lånta upp
20-åriga s.k. realränteobligationer dengenom svenska markna-

den.

Realränteobligationen utformadär nollkupongare, vilketsom en
innebär avkastningen manifesterasatt i form värdetillväxt framav
till lösendagen. Detta innebär obligationens avkastningatt motsvaras

skillnaden mellan det aktuella försäljningsprisetav och inlösen-
värdet slutdagen.pâ

Inlösenvärdet på slutdagen fixeras realt i 1994 års priser och
justeras i nominella med förändringen itermer konsumentprisindex.

Ett exempel kan åskådliggöra innebörden. En obligation med ett
inlösenvärde 100 kr i 1994 års priser 20 år säljs idagom förom
50 kr. Detta innebär real förräntning drygt 3,5 %.en om

I Storbritannien har tagit reallån sedanstaten början 1980-upp av
talet och denna upplåning idag för drygt 10 %svarar stats-av
skulden. Den reala harräntan sigrört mellan 2,9 och 4,7 % under
de åtta åren, medsenast genomsnitt ipå storleksordningenett 3,7

j %. Under det året har realräntansenaste pendlat mellan 2,9 och
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%.3,6
16 råkadevecka1994emission vårenförstaRiksgäldskontorets
avslutadesmarknaden ochpåallmänmed ränteorosammanfalla en

realränta på 4tillmiljarder kr5,6anbud påså capå sätt enatt ca
iresulterade1994juniemission iEnhade% enaccepterats.

tillfällevid dettaaccepteradesDocknivå.motsvarandepårealränta

milj. kr.17endast
tjugoårsperiodenunderrealräntangenomsnittligaförväntadeDen

obligationsmarkna-utfall påenligt dettaalltsåskulle2014tillfram
%.ligga 4den runt

noteringen påaktuelladenkanjämförelse nämnasSom att
3,5 %.periodStorbritannien underirealräntan cavarsamma

ställningekonomiskaTillståndshavarnas3.4

forskningsreaktor.ochkärnkraftsreaktorertolvfinnsSverigeI en
förtillstånden rättenverken är attkommersielladeVad avser

följande:enligtfördeladekärnkraftverkdrivaochinneha

Vattenfall ABRinghals -
Kraftgrupp ABForsmarksForsmark -

OKG ABOskarshamn -
Kraft ABBarsebäckBarsebäck -

kärntekniklagen§10enligt attkapitel 2 gällerangivits iSåsom
ochhanterasäkert sättförskalltillståndshavaren ettattsvara

att påkärnavfall ettuppkommetverksamheten samtislutförvara
inteverksamhetenvilkaanläggningar iavveckla och rivasäkert sätt

bedrivas.skalllängre
jfr.framgårparagrafför dennaspecialmotiveringenAv prop.

faktiskaför deingåri91l98384:60 attansvaretatt svaras.
påpekadesSomavfallshanteringen.förbehövskostnader avsom

prop.ñnansieringslagentillförslageti yttrandetlagrådet över
skyldighettillståndsinnehavarensomfattar637198081:90 bil. 1 s.
kostnaderförförmögenhetsinåterstodenmedäven att avansvara

ifallåtaganden,sådanasig förådrakunnaskullestatensom
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tillståndsinnehavaren skulle underlåta fullgöra sina skyldigheteratt
och därförstaten nödgas vidta åtgärderna.

Tillståndshavarnas förmåga uppfylla sina åtaganden vadatt avser
kostnaderna för hantering kärnkraftsavfall, rivning beror iav etc.
realiteten bl.a. på deras finansiella stabilitet. Den undersökning
utredningen låtit göra rörande tillståndshavarna i denna fråga se
bilaga 6 visar på begränsningar hos tillståndshavarna. Detre av tre
tillståndshavarna Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och
Barsebäck Kraft AB saknar nämligen andra intäkter deän som
kommer från driften kärnkraftsreaktorerna. Bolagens fortlevnadav
och finansiella ställning är således helt beroende kärnkraftsreak-av

lönsamhet.torernas
En konsekvens dessa förhållanden detär inte kan uteslutasav att
för det fall verksamheten vid kärnkraftverken upphört och de-

fonderade medlen visar sig otillräckliga tillståndshavarna inteatt-
kommer ha ekonomisk förmågaatt sitt enligt kärntek-att ta ansvar
niklagen.

Överväganden3.5 och slutsatser

Två övergripande slutsatser följer genomgången i detta kapitelav
tillförlitligheten finansieringssystemet.iav

Tillförlitligheteni dagens finansieringssystem bör ökas även om
osäkerheter vid avgiftsberäkningarna oundvikliga.är

Tillståndshavarnas för avfallshanteringen bör detansvar ges
reella innehåll vad kostnaderna följer kärntek-avser som av
niklagen.

Osäkerheterna i avgiftsberäkningarna gäller antagandena om
framtida kostnader, framtida elleveranser inteoch, minst, den reala
avkastningen på fonderade medel. Såväl lagstiftarna desom
avgiftsskyldiga torde emellertid ha förutsatt dessa osäkerheteratt
kan reduceras successivt samtliga prognosfaktorerattgenom
omprövas årligen i samband avgiftsbesluten.
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bakgrundMot kostnaderna, liksomatt merpartenav av en
betydande del ränteintäkterna, uppkommer efter det avgifts-av att
intäktema beräknas ha upphört, kvarstår emellertid betydande
osäkerheter i systemet.

I detta perspektiv blir frågan hurnärmast kan ökanu man
ñnansieringssystemets förmåga det uttrycks i direktiven föratt, som

arbete, garanteravårt kärnkraftsproduktionen finansieraratt
samtliga kostnader. En slutsats härvid huvudfråganär föratt
finansieringssystemets tillförlitlighet frågaär strategien om snarare

frågaän välja bästa metod för prognosticeraatt atten om t.ex.en
realräntan.

Realränteantagandet spelar idag central roll vid avgiftsberäk-en
ningama. Vi konstaterar fondmedlens realavkastning liksomatt -
följaktligen densamma blir beroende hur medlenen prognos av av-
placeras. Mot bakgrund bl.a. Sparbankens och pensionsarbets-av

bedömningar förefaller det knappast rimligt räkna medgruppens att
2,5 % genomsnittlig real avkastning för periodensom en
1994-2050, inte tillövergår någon formom man arman av
förvaltning fondmedlen.av

Det denna bakgrundär det bakomliggande syftet medmot som
finansieringssystemet lyftasmåste fram i diskussionen.

Vår slutsats detär nödvändigtär sådana komp-göraatt att
letteringar fmansieringssystemet dess nuvarande beroendeattav av

Ävenrätt realränteantagande kan minskas deett avsevärt.
oundvikliga osäkerheterna vad gäller framtidade kostnaderna och
den framtida kärnkraftsproduktionen kompletteringargör av
finansieringssystemet önskvärda.

I kapitel Att4 säkerställa finansieringen framtida kärnavfalls-av
sådanakostnader föreslår vi därför kompletteringar. Komp-

letteringarna syftar till ökade garantier för syftet medatt attge
finansieringssystemet skall kunna uppfyllas. Därigenom blir

antagandet den framtida realavkastningen fondmedlen mindreom
betydelsefullt för finansieringen.

I sammanhanget skall också realränteantagandetsnoteras att om
roll för finansieringssystemets tillförlitlighet minskas avsevärt,
kvarstår ändå frågan, i enlighet med direktiven, vilket real-om
räntemått bör användas vid beräkning avgiften. Motsom av
bakgrund den reala avkastningen beror på hur medlenatt ärav
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placerade, redovisar vi förslag till ivårt modell detta avseende

längre fram i detta betänkande avsnitt 6.5.4.
Även med kompletterat avgiftssystem enligt förslag enligtvårtett

förvaltningen fondmedlen finansie-central delärovan, av en av
ringssystemet. förutsättning för god förvaltningDet ochär en en
ekonomi fondmedlen kan placeras de hög avkast-såatt att ger en
ning under betryggande former. Enligt direktiven det ocksåär en
uppgift för utredningen förslag ske.lämna detta kansåatt att

fondförvaltning iFrågorna behandlas kapitlen 5 och 6.om
Vi Kärnavfallsf0nden förslagi kapitel 6 till hurvårtpresenterar

nuvarande med inlåning i Riksbanken bör förändras.system



SOU 1994:107 115

4 Att säkerställa finansieringen av

framtida kärnavfallskostnader:

problem, möjligheter förslagoch

förregeringens direktiv utredningI vår uttalas s. 4 finan-att
sieringslagen syftar till att:

kämkraftsproduktionen finansierar samtliga kostnadergarantera att
hantering och förvaringorsakas det använda kåmbränslesom av av

och restprodukter denna produktionandra medför.som

Vidare framhålls att:

kommunernaStaten, eller enskilda skall inte behöva belastaspersoner
med kostnadernågra avfallshantering.orsakas kärnkraftenssom av

4. 1 Bakgrund

Det nuvarande avgiftssystemet infördes 1981, då riksdagenår
Ändamåletfattade beslut den s.k. finansieringslagen. medom

lagstiftningen redogjordes för i 198081:90. Däriprop. anges
326:
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Det beskrivna avgiftssystemet inteinnebär detövertaratt statennu
ekonomiska fir hantering och omhändertagande använtansvaret av
kärnbränsle och radioaktivt avfall. ligger primärtDetta kvar hos
kñrnkraftföretagen. Företagen har emellertid rätt uppbära ersätt-att
ning från i takt med de enligt och §§ lagförslaget1 2staten att - -
belastas med utgifter för det använda bñnslet Huvudsyftet medm.m.
de ackumulerade avgiftsmedlen således säkerställaâr att att
företagen har ekonomiska genomföra de nödvändigaattresurser
åtgärderna.

Som framgick kapitel 3 försvåras korrekt avgiftssättningav en
framtidasåväl de kostnaderna för avfallshanteringenattav som

intäkterna avgifter och ränteinkomster svårbedömda i förväg.är

4.1.1 Avgiftsproblemet

fastställaAtt riktig avgift för alla tänkbara framtida förhål-en
landen i praktiken omöjligt. Istället avgiftssättningenär måste

baseras vad SKBpå och Kärnkraftinspektionen, och i sista hand

regeringen, rimligt scenario.ettanser vara
Sannolikheten för just detta scenario kommeratt att

med verkligheten, och tillöverensstämma de kostnader som
beräknas, borde också öka med tiden. delsDetta beror på att
kostnadsunderlaget blir allt detaljerat offert-närmaremer
stadiet kommer, dels erfarenheternapå i Sverige ochattman
internationellt, åtminstone inom vissa områden, ökar. Om kost-
naderna ändå skulle visa sig högre finns, under förut-än väntat

sättning kärnkraftsproduktionen inte upphört, möjligheteratt att
höja avgiften.

Om elproduktionen från kärnkraftverken upphör eller minskar

betydligt försvinner minskar dock dessa möjligheter. För attresp.
minska riskerna för framtida finnsunderskott då den möjligheten

in avgiftsbeloppstörre vad beräknasän nöd-att ta ett som som
vändigt för täcka kostnaderna för det sannolika scenariot.att

Att avgifterin lång tid i förväg för kostnader endast blirta som
aktuella under vissa mindre sannolika förhållanden kan emellertid
visa sig onödigt dyrt sätt säkerställa medel finnsett att attvara
tillgängliga. En ökad avgift leder till kostnaderna sannoliktatt
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effekter förfårvilketdirekt el,övervältras på konsumenterna av
konfliktkomma ikanoch industri. effekterhushåll Sådanabåde

målsättningar.övergripande ekonomisk-politiskamed

inbyggd riskfinansieringssystem fimisnuvarandeI atten
visar sigi efterhandfondbehållningleder tillavgiftsnivån somen
allthändelservissa mindre troligaliten, särskiltför trotsom

kostnadersärskildavisa medförainträffa. kan sigskulle Det t.ex.
fördjupförvarland världen bygga använtförsta i ettatt som

myndighetskrav kommakärnbränsle. Likaså kan skärpta att
relativt skede.kostnaderna för djupförvaret ipåverka sentett

sigkärnkraftverken visaför rivningenSkulle kostnaderna av
merkostnaderdessainga möjligheterunderskattade finns att ta ut

eftersom då harkärnkraftsproduktionen, dennaavgifter påvia
avfallsprograrn-förkapitel genomgångse vidare 7upphört en av

kostnader.mets
möjligheternaotillräcklig ochfondbehållningen visar sigOm att

reducerats kommer därest till-avgifter upphört ellerutta -
förmåga fullgöra detekonomisksaknarståndshavama att ansvar

enskildakommunerna ellerdemkärntekniklagen ålagt staten,-
för avfallshan-med merkostnadernabelastasde facto attpersoner

ihar så fall inte tillavgiftssystemetSyftet medteringen. -
del uppnåtts.mindre eller större -

praktiken grundenrimlighetsbedömning i måste utgöraAtt en
avgiftssystemetsåledes inteinnebäravgiftssåttningenför att

sarmolikamindrefinansieringen under vissaförmår garantera
scenarier.

bakgrundangelägen uppgift dennaSom framstår attmoten
för-ñnansieringssystemetsundersöka det möjligt ökaär attom

händelser och vilkasitt oplaneradefylla syfte vidmåga ävenatt
Därmed skullekostnader förknippade detta.medär systemetsom

tillförlitlighet.öka i

i finan-förändringartillavsnitt vi förslagI 4.4 presenterar ett
tillförlitlighet. Viökadsyftar tillsieringssystemet attsom ge en

kostnaderfrån detta till lågahärvid bör ske såutgår att som
möjligt.

avfalls-delarsammanhang beaktasdetta måsteI även att av
genomföra vadtiden kan bli billigare änhanteringen med att som

börfinansieringssystemetleder till ävenberäknas. Detta attnu
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uppfylla krav på flexibilitet kostnaderna skulle visa sig lägreom
än väntat.

4.1.2 Riskhantering riskeroch i det nuvarande systemet

Det finns principiellttvå olika inom försätt detatt ramen nuva-
rande finansieringsystemet beakta de risker finns i systemet.som

Ett reducera riskersätt försäkra sigär de kon-att att mot
sekvenser uppstår vissa händelser skulle inträffa. Dettasom om
innebär på det eller andra osäker-sättet,att t.ex.man ena genom
hetspåslag kostnaderpå eller försiktighetsjusterad räntefaktor

vilket i båda fallen leder till högre avgifter och därmed större
fondbehållning, garderar sig med tanke möjligapå händelser.

Den andra metoden innebär försöker reduceraatt attman
risken för vissa händelser överhuvudtaget inträffar. Dettaatt
innebär i den utsträckning det möjligt på tillfreds-äratt ettman
ställande kontrakterar bortsätt osäkerheten Kapitalplacering

realränteinlåningutgörs eller placering i realränteobliga-som av
tioner, båda innebär realräntan för långivaren lagts fastattsom
för viss period, skulle innebära sådan riskreducering.typen av
Andra risker inom realränteriskenän kan svårare,systemet vara
för inte omöjliga, kontrakterasäga bort.att att

följandeFör den diskussionen det angeläget definieraär ochatt
översiktligt redovisa faktorerde risker påverkar finansie-som
ringssystemets möjligheter fylla sitt syfte framöver.att

framställningenI fokuseras negativa finansiellapå effekter. Det
bör emellertid understrykas oväntade händelser kan fåävenatt
positiva finansiella effekter. Som påpekats har vi efter-ovan

också möjligheternasträvat sådan händelseutvecklingatt av en
beaktas i förslagvårt ändringar i finansieringssystemet.om

det följandeI kortfattad definition de hän-typerges en av av
delser och risker bör beaktas.som

Avstängningsrisken: Risken för avgiftsunderlaget och därmedatt
avgiftsinbetalningar från verk upphör.ett

Avstängningsrisken finns i viss mening alltid oplanerade
händelser berör framtida möjlighet till intäktsgenerering.som
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avstängningEn inom och därmed min-reaktor verkettav en
skad kärnkraftsproduktion kan länge det finnskompenseras så

produktion kvar integår avgiftsbelägga och detta medförattsom
chockhöjningar mellanpåverkar avvägningen olika kraft-som
slag. faktum verkenDet har eller flera reaktorer minskartvåatt
därför risken för avgiftsinbetalningarna från verk upphöratt ett
helt.

Realrdnterisken: Risken för avkastningen fonderade medelpåatt
blir lägre beräknat. Risken finns länge inte real-än så räntan är

säkrad.

realränta beräknat kompenseras höjdaLägre kan med avgif-än

länge kärnkraftverken i drift.så ärter

Iidigareläggningsrisken: förRisken åtgärderna vidtasmåsteatt
och därmed finansieras tidigare beräknat.än

Om detta inträffar innebär det den tid förkortas under vilkenatt
medlen tänkta förränta sig. lederDetta till avkastningenär att att

innebärblir lägre vilket i sin avgiftsintäkterän väntat, tur att
förtillföras för kompensera de förlorademåste räntein-att

kornsterna.

uttrycka riskdenna tidigare-Ett sätt är sägaannat att att att en
kostnadernaläggning nuvärdetinnebär för bliråtgärdernaatt av

högre.
Effekter tidigareläggningar föränd-medkan kompenserasav

avgiftsnivånringar i drift. Efterlänge detså verken iär att
produktionen upphört kan de dock endast kompenseras av en
högre real avkastning förväntat kostnaderna förän eller attav
åtgärderna blir lägre beräknat.än

Kostnadsrisken: Risken för blir dyrare förvän-åtgärderna änatt

tat.
Kostnadsrisker i form fördyringar åtgärdsprogrammetav av

uppkommer till följd händelser leder till merkostnaderattav som
inträffar i samband med vidtas.åtgärdernaatt

Det i förväg osäkert huruvidaär merkostnader uppkom-några

liksom hur eventuella blimerkostnader kan destoramer, om
uppkommer. Likväl kan förekomsten betydande merkostnaderav
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inte uteslutas. När eventuella merkostnader infaller beror på
tidplanen för åtgärderna. Förekomsten eventuella merkost-av
nader kan således endast konstateras i efterhand. Om produk-
tionen upphört kan dessa merkostnader inte finansieras genom
påslag på några produktpriser.

Merkostnader åtföljs dock ofta förseningar innebärvilket attav
kostnader senareläggs. Vid positiv realränta kan den ökade

avkastningen fondmedlen kompensera förpå de ökade kostnader-

för åtgärderna.na
I nuvarande hanteras kostnadsrisk övergripandesystem av mer

SKB vid beräkning kostnaderna s.k.görnatur attgenom av
extra påslag för vissa kostnadsposter se vidare avsnitt 7.2.3.

slutsats frånEn genomgången i avsnitt 7.3 det medär att nuvar-
ande kalkylmetoder inte går med rimlig säkerhet bedömaatt
storleken extra förde påslagen kostnadsosäkerhetav av sys-
temkaraktär.

4.2 ñnansieringssystemetsHur öka tillförlit-

lighet

Ett minska riskerna i fmansieringssystemet ökasätt äratt att
fondbehållningen. Detta kan ske höjda avgifter och ellergenom

ökad avkastning fondmedlen.pågenom

Ökad4.2.1 fondbehållning

Höjda avgifter kan förefalla den enklaste och mestsom
uppenbara lösningen.

Samtidigt finns det emellertid flera nackdelar med lösningen
Ävenbaserad höjda avgifter.på inbetalningar på högreom en

nivå tillleder snabbare uppbyggnad fondmedlen, så finnsen av
det ingenting tillräckliga avsättningar gjortsgaranterar attsom

det visar sig eller flera reaktorer ställas ellermåsteattom en av
realräntan framöver blir lägre Inte heller detän väntat. ärom

fondbehållningensäkert tillräcklig for klara eventuel-äratt att av
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tidigareläggningar åtgärder inom programmet.av
det gällerNär problemet med merkostnader deteventuella är

faktum rimligheten i de extra påslag se avsnitten 7.2.3ett att
och 7.3.2 används för förekomstenhänsyn tillatt tasom av
sådana merkostnader idag inte kan höja nivåernabedömas. Att på

idessa påslag samband med avgiftssättningen blir därför mer
eller mindre godtyckligt.

I detta sammanhang ifrågasättas detkan rimligtär attom
i förvägdecennier fondera kostnadermedel för endastsom

uppkommer vid mindre sannolika händelser. Höjda avgifter leder

sannolikt till elpriserna stiger i motsvarande utsträckning.att
vidareVi kan konstatera förslag från ansvarig myndighetatt

varje sedan 1988 höjningar avgiftenår inte vid samladom av en
bedömning regeringen lämpliga genomföra.ansetts attav

denna bakgrund slutsats finansieringenMot vårär kost-att av
tillnader följd mindre sannolika händelser bör säkerställas påav

höjdanågot generellt avgifter.sätt änannat genom
öka sarmolikheten förEtt finansieringensätt ärannat att att

intäkterna till ñnansieringssystemettryggad försöka öka iär att
form ökad avkastning de fonderadepå medlen.av

avkastning leder tillEn högre real fond kan byggasstörreatt en
avgifterna hålls oförändrade. I denom meningen kanupp en

tillförlitlighet.skapa ökadökad avkastning sägas

frågan höjdkan konstateras avkastningHär fond-påatt om
centralautredningensmedlen uppgifter. behandlarär Vien av

uppgiftdenna och i kapitel ochförslag 5vårapresenterar

4.2.2 Några utgångspunkter förändringarför

Också söker öka tillförlitligheten ñnansieringssystemetiom man
blir det nödvändigt vissa Det går integöra avvägningar.att att
konstruera mening allagaranti i absolutsystemet motsom en
teoretiskt tänkbara utfall och intäkter.vad gäller kostnader

En lämplig lösning enligt låta detär vår mening nuvarandeatt
avgiftssystemet täcka s.k. basscenario. Detta basscenario blirett
då det de avgiftsskyldiga företrädda SKB och eftersom av- ~
bedömning Statens kärnkraftinspektion och i sista handav rege-
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ringen, lämpligt frånutgå planeringsförutsättning iattanser som
samband beslutetmed avgifter.om

Det finns i detta sammanhang emellertid anledning under-att
stryka Kärnkraftinspektionens bedömning inför regeringensatt
beslut vad basscenariot innehållabör enbart innebär ettom
ställningstagande till vilken kostnadsnivå bör utgörasom en av
utgångspunkterna för avgiftssättningen. Kärnkraftinspektionen har

med sådan bedömning inte tagit tillpå något ställningsätten
vilka tekniska och säkerhetsmässiga krav kommer ställasattsom

de aktuella anläggningarna.på

För täcka de eventuella merkostnaderna vid mindreandraatt -
sannolika inte orimliga scenarier det enligt meningvårärmen -

finnalämpligt andra finansieringskällor avgifter. Grundenänatt
för detta redan lagd bestämmelser i kärnteknik-synsätt är genom
lagen i och med det tillståndshavarna förskalläratt som svara

åtgärderna enligt 10 § genomförs. I och med detta har de detatt
ekonomiska fonderingen enligt finansieringslagenansvaret om
skulle visa sig otillräcklig.

Väsentligt i detta sammanhang emellertid vissaäratt notera
konsekvenser det finansiella för avfallshantering-att ansvaretav

i de fall tillstånd för verksamheten vid kärnkraftverkäven etten,
upphört 14löpt eller §, faller tillståndshavarna. Sompåut

påpekats i avsnitt 3.4 innebär i fyragällande bestämmelser tre av
fall riktas företag inte har andra tillgångaratt ansvaret mot som

just kärnkraftverken.än

Undantaget Vattenfall AB i sin egenskap tillstånds-utgörs av av
havare för Ringhalsverket. I och med Ringhals Vatten-ägsatt av
fall AB direkt åligger det Vattenfall fullföljan-AB föratt ansvara
de åtaganden enligt 10 § kärntekniklagen vad gäller Ring-av
halsverket. Vattenfall AB blir därmed skyldigt ansvara medatt
återstoden företagets förmögenhet för kostnader statenav som
skulle kunna ådra sig för sådana åtgärder 198081:90,prop.
bil. 637.1 s.

gäller tillståndshavareVad övriga Forsmarks Kraftgrupp AB,

KraftBarsebäck AB och OKG AB företagsdessa för-utgörs

imögenhet kärnkraftverk, dvs. värdetstort sett av resp. av av
den förväntade frånelproduktionen anläggningar. Omdessa

verksamheten upphört, helt eller delvis, påverkar detta givetvis
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dessa företags möjligheter varjeför finan-störreatt typsvara av
siellt åtagande.

finansiellaDe möjligheterna hos till dessa kärnkrafts-ägarna
företag däribland Vattenfall AB och Sydkraft AB emellertidär
armorlunda. Dessa ägarföretag har ibredd sin verksam-en annan
het och därmed helt andra möjligheter sista handi föratt svara
åtgärderna för avfallshanteringen.

Det dessa företagär delar på intäkterna från försäljningensom
kärnkraft. Mot den bakgrunden kan det enligt meningvårav ses

rimligt det ekonomiska ägarföretagenövertasatt ansvaretsom av
i situation då fonderingen skulle visa sig otillräcklig ochen
kärnkraftsföretagen själva sakna fullfölja sinaattegna resurser
åtaganden enligt kärntekniklagen.

Detta skulle bli fallet dessa tillståndshavare i förställett.ex. om
aktiebolag varit hel- eller delägdautgöras handelsbolag. Dåatt av

skulle exempelvis Sydkraft AB bli ansvarigt för Barsebäck Krafts

eventuella skulder till för kärnavfallshanteringen. En sådanstaten
modell emellertid inte aktuell Statenär har redan prövatnu.
nuvarande tillständshavare flera aspekter och därvid funnitur
dem lämpliga.

säkerställa ägarforetagensEtt sätt ställaärattannat attansvar
krav tillståndshavarna skall lämna säkerheterpå till föratt staten

framtida avfallshanteringentäckande kostnader för fonde-av om
ringen fmansieringslagenenligt skulle visa sig otillräcklig. I de
fall tillståndshavare själv inte kan lämna godtagbar säkerheten
får då i stället till företagetägarna fullgöra skyldighetdenna

gentemot staten.
innebärDetta inte något principiellt från grundtanken attavsteg

det kärnkraftsproduktionenär för avfallshante-skall betalasom
ringen. För det första förväntas avfallskostnaderna i basscena-

riet, dvs. i normalfallet, finansieras avgiftsmedel inklusivemed

avkastning. Vidare innebär införande säkerheter förett av
mindre sannolika fall troligen vissa förkostnader kraftföretagen

se nedan. Dessa skulle antagligen till del komma över-stor att
vältras konsumentkollektivet.på Därmed dessa kostnaderkan ses

försäkringspremier konsumenterna betalar för densom som
händelse avfallshanteringen blir dyrare planerat. Om dessaatt än
premier någorlundaär rättvisande, innebär detta framtidaatt
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försäkringen faller dvs.för det fallaktieägare kompenserats ut,
skallför åtgärdernai anspråksäkerhetema måste atttasom

finansieras.kunna
kravfinnas andradet kan sätt änslutligenHär bör nämnas att

betal-för säkerställalämpligakansäkerheterpå attvarasom
förstaIundersökasoch kan behöva närmare.ningsansvaret som

föransvarsgenombrottlagstiftning s.k.vi dåhand omavser
emellertidVi har§§ kärntekniklagen.enligt 10 och 14åtgärderna

lagstiftning skulle kunnasådananalyserat hurinte närmare en
utformas.

utredningenockså erinra vadAvslutningsvis vill här omom
i sitt be-dessa frågorradioaktiva avfallkärnkraftens skrev om

organisation ochavfallKärnkraftensSOU 1980:14tänkande -
198:finansiering

möjligtocksåbör detmedelvisst överuttagGenom attvaraav
uppkom-bli följdenkanbrister i avsâttningarnafylla sådana avsom

oförutsedda kostnader.mande
finns tillgängligaerforderliga medelförbör säkerhetDärutöver att

förbindelserochbindande åtagandenolika formerskapas avgenom
Dessamellan dem och deras ägare.kiimkmfisféretagen ochmellan

regeringen.....godkännsi avtalbör avm.m. somanges

säker-olika former4.3 Genomgång avav

exempletfinskaoch detheter

säker-olikaredogörs kortfattat för någradet följandeI typer av
i situation med krav påaktualiserasskulle kunnaheter ensom

§§.kärntekniklagens 10 och 14isäkerheter för åtagandena
Finland där säkerheterför situationen iredogörsDessutom

för säkerställatill avgifter justkomplementanvänds attettsom
kärnavfallshante-kostnaderna förde framtidafinansieringen av

säkerheter det finskamedringen. Vi göratt systemetmenar
detal-motiverat medintressant det härexemplet ärså att en mer

i avsnitt 2.5.jerad vadgenomgång än som gavs
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4.3.1 Kreditförsäkringar

försäkringEn allmäntär den försäk-avtal därsett partenett ena
ringsbolaget försäkringspremienersättning förbindermot en
sig den andra liderersätta för skada han ifalldenatt parten en
viss händelse inträffar. Betalningsansvaret och risken i samband

specificerademed händelser förflyttas från försäkrings-därvid

till försäkringsbolaget.tagaren
affärstransaktionI lämnas ofta kredit till köparen, vilketen

leder till efterfrågan försäkring kreditriskerpå ochmoten en
efterfrågan finansieringpå krediterna. Kreditriskerna handlarav

riskerna för köparen kan komma på obestånd hansåatt attom
inte fullgörakan sina betalningar. Vid exportaffärer, då kreditför-

säkringar ofta aktualiseras, har riskerna också sin grund i ändra-

de politiska förhållanden maktövertaganden, nationaliseringar
etc..

ñnns olika möjligheter för säljareDet försäkra sigatt moten
kreditrisker. formerOlika betalningsarrangemang medav rem-

factoring-arrangemangburser eller bankgarantier allmänt,mer
kreditförsäkringar sådanaär sätt.m.m.

kreditförsäkring fylla funktionerEn kan två för säljaren. För

första skydda säljarendet funktionen den kreditriskatt mot som
föreligga då köparen kredit.skulle det andra kanFörgesarmars

funktionen säkerhetförsäkringen fylla utgöra vid refinansie-att
leverantörskrediten.ring av

Kreditförsäkringar kan med avseendeskilja sig på:bl.a.

i vilken kommersiellrisk risk, politiskde täckertyp av
risk vid exportaffárer etc.,

tecknar försäkringen säljare, bank etc., ochvem som

iii vilken eventuell utebliven eller förlustbetalning som
omfattas utebliven betalning förfallodagen vidpå ensta-
ka affär, upparbetade kostnader vid kontraktsbrott,

egendomsskada etc
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4.3.2 Borgensåtaganden

En långivare vill gardera sig kreditrisker kan ocksåmotsom
kräva andra former säkerhet för fordringar blir betalda. Enattav
sådan säkerhet namnsäkerhet, vilket innebär någonärtyp attav
eller för,några sig eller annorlunda uttrycktåtarpersoner ansvar

för, betalas.går i borgen skuldenatt
från viss vissEn borgen garanti skuldär atten en person en

kommer betalas. borgensåtagande hänför sig till vissEttatt en
skuldförbindelse självständigtoch således varken ellerär gene-

skuldförbindelsen preskri-rellt. När den egentliga regleras eller

beras upphör borgensförbindelsen gälla.även att
I princip finns borgen, nämligen enkel borgen ochtvå typer av

Vid inteproprieborgen. enkel borgen kan borgenären krävaen
borgensmannen förränden i borgen betalninggått påsom

fullödiga ansträngningar få betala misslyckats.gäldenärenatt att
värde för borgenären därför s.k. proprieborgen.Av större är

Proprieborgen innebär nämligen borgensmannen får direktatt ett
för eventuella försök tillskulden betalas oberoendeattansvar av

indrivning medför ifrån gäldenären. alltså borgenärenDetta att
princip kräva borgensmannen betalning direkt,kan på utan att

söka kräva gäldenären. Proprieborgen uppkommer attens genom
skuldborgensmannen tecknar för skulden som föransvar egen

finns flera uttryckligenI de fall det borgensmän och det inte

finns angivit deras borgensansvar skall delat, kan borge-att vara
i princip betalning skulden frånkräva helanären av vem som

helst borgensmännen. brukar benämnas solidariskDettaav
borgen.

Om borgensman tvingats skuld i sinbetala kan han turen en
vända sig till gäldenären och kräva betalning. Borgensmannens

till betalning från gäldenären kallas och fordringenrätt regressrätt

gäldenären kallas regressfordran.på

Vid solidarisk borgen, dvs. det finns flera borgensmän,att
gäller inbördes innebär borgensmanDettaregressrätt. atten en

betalat hela skulden har kräva övriga borgensmän pårätt attsom
lika med det totala beloppet delat med antaletären summa som

borgensmän.
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4.3.3 Inteckningarpanter

borgenärEn kan vilja skydda sig såväl gäldenärensmot att som
borgensmäns betalningsförmåga blir försämrad och kräva pant-
sättning. förEtt sätt långivare siggardera kreditriskeratt moten

alltså krävaär s.k. realsäkerhet för fordran bliratt atten en
betald.

Pant kan i princip utgöras vilket slag lös egendomav av som
helst värdepapper, varulager, maskiner etc. och pantsättaren
lämnar denna till panthavaren.

Då realsäkerhet fastutgörs egendom utfärdas pantbrev.en av
Ett pantbrev bevisär visar vissägaren fastett attsom av egen-
dom intecknat visst belopp i den fasta egendomen. Pantbrevetett
kan fastighet eller i vissa fall flera gemensam inteck-avse en
ning.

I den fastighetsbok förs hos inskrivningsmyndighetsom resp.
tingsrätt finns varje fastighet registrerad och där ävenanges

och de inteckningarägare finns fastigheten. Utfärdandetsom
pantbrev möjlighet till Det finnspanträtt. inga begräns-av ger

ningar i lagen för den pantsättning fastighetsägare kan pågöraen
sin fastighet.

Då det finns flera pantbrev i fastighet följer till betal-rättenen
ning fastigheten viss inbördes rangordning. En princip ärur
emellertid inteckningar företrädesrätt efter datum dåatt ges
inteckning sökts, varvid tidig inteckningsökt har bättre rätt änen

I utdrag fastighetsboken s.k.ett gravations-etten senare. ur
bevis listas sökta inteckningar.

Inteckningar med den bästa förmånsrätten har det säkraste
värdet s.k. botteninteckning, vilket givetvis centralär av
betydelse då det gäller i anspråk. Om de medelatt ta panten som
inbringas vid exekutiv auktion inte samtligatäcker pantbrev,en
blir innehavarna liggandesämst inteckningar betalning.utanav

På motsvarande fastighetsägaresätt kan använda sinsom en
fastighet säkerhet för kredit näringsidkarekan utnyttja sinsom
rörelse säkerhet s.k. företagsinteckning. En företagsinteck-som
ning skuldebrevär visstpå belopp utfärdasett som av en person
eller bolag driver rörelse.ett som

Då företagsinteckning används säkerhet för krediten som
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inventarier,dock inte i rörelsensinnebär detta någon panträtt
innebär gäldenären harmaskinpark, fordringsstock Detta attetc.

förfogainteckningshavarens medgivande överrätt att utan egen-
domen.

fastighetFöretagsinteckningen skiljer sig härvid från pantbrev i

utmätning.förmånsrätt vid konkurs elleroch medför endast en
Företagsinteckningen till den lösa egendomknutenär som

versamheten.näringsidkaren och hör till den intecknadeäger som
verksamhetsanknutentill betalningFörmånsrätten rättger en ur

för-Principen för inbördesegendom eller motsvarande medel.

företagsinteckningar tidpunkt förvid flera ocksåmånsrätt är

ansökan.

kämavfallshantering exemplet4.3.4 försäkerheter -
Finland

kärnenergilagen 99087 trädde i kraft den 1finskaDen mars
Sverige,motsvarande i1988. denna lag stadgas, påI sätt som

avfallshanteringsskyldige skall sörja förutgångspunkten denatt
Avfalls-hanteringskostnaderna.kärnavfallshanteringen och betala

IVO, TVOhanteringsskyldiga reaktorägama VTT.är resp.
finansierings-Liksom i Sverige finns kompletterandeäven ett

finansieringssystemets utform-skiljer sig det finskaDocksystem.
svenska.ning i väsentliga avseenden från det

Öhrlings Reveko i uppdragVi har givit Price Waterhouse och

finansieringssystemet förför sig beskriva det finskaatt var
jämföra svenskakärnavfallshantering och detta med det systemet.

följer baserad redogörelserna i dessaframställning påDen ärsom
bilaga 6 ochunderlagsrapporter 7.två

dei det finska beräkningenEn utgångspunkt ärsystemet av
framtida hanteringskostnaderna för avfallshanteringsskyldig.resp.

varje s.k.Storleken på dessa kostnader uppskattas år. Detta

ansvarsbelopp beräknas i aktuell pris- och kostnadsnivå på

Riktlinjen därvidmotsvarande i Sverige.sätt är att ansvars-som
inbegripa skullebeloppet skall kostnaderna desåsom vara om

utfördes i konsekvens dettahanteringsåtgärderna En ärnuet. av
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kostnaderna enbart föromfattar framtida kostnader det avfallatt
hittills producerats.som

Fördelning fasta kostnader tillåts emellertid.engångsnaturav av
Detta periodiseringgörs inbetalningarna till dengenom en av
s.k. kärnavfallsfonden på 25 år.

ankommerDet på Handels- och industriministeriet bestäm-att
vilken princip för kärnavfallshanteringen skall utgörama som

förgrund beräkning ansvarsbeloppen. Beräkningen kost-av av
naderna skall sedan grunda sig sådana denpå av
hanteringsskyldige framlagda lösningar, prisuppgifter och priskal-
kyler uppfyller de i lagen angivna kraven. främstaDe tresom
kraven åtgärderna möjligaär genomföra,är kostnads-att att att
beräkningarna tillförlitligaär kostnaderna i osäkra fallsamt att
får fastställas enligt den för kostnadernasövre gränsen beräknade

variationsbredd. Dessutom ingår påslag för oförutsedda kostnads-

ökningar liknandepå i Sverige. För TVOs del varierarsätt som
detta mellan 10 och 30 % för olika kostnadsposter med ett
genomsnitt 19 %.pa

framtidaEftersom utgifter inte fördelas i tiden kommer även

realavkastningen efter det fonden byggts idag uppskattasatt upp
detta till 21 efter det anläggningarnaår i brukatt togs attca

säkerhetsbuffert för eventuella oförutseddautgöra kostnads-en
ökningar i samband med avfallsinvesteringarna.

skillnad det svenskaEn ansvarsbe-ärgentemot systemet att
loppen, uppskattade hanteringskostnaderna,dvs. de totala skall

fullttäckta vid Ansvarsbeloppet förvarje tidpunkt. varjeutvara
avgiftsskyldig skall ställas till förfogande denstatens attgenom
avfallshanteringsskyldige dels till fond,inbetalningargör en
Statens kärnavfallshanteringsfond, godtagbaradels ställer säker-
heter. Varje avfallshanteringsskyldig således tillskall ställastaten
godtagbara säkerheter till belopp skillnadenett motsvararsom
mellan ansvarsbelopp och fondmedel.

Dessutom lämnas säkerheter oförutsedda utgifterför iäven
samband med avfallshanteringen. Sådana kan uppkomma om en
olycka inträffar ökar kärnavfallsmängden eller hantering-som om

i något avseende visar sig dyrare beräknat. Beloppet för deänen
säkerheterna begränsas dock till 10 %högstsenare av ansvars-

beloppet.

I4-09155
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kärnenergilageniSom godtagbara säkerheter anges
§:45

kreditförsäkringutställdförsäkringsbolagav

Postbankenandelsbank elleraffärsbank, Sparbank,finskav
ställd proprieborgen

samfund ställdeller finsktfastighetsinteckningsådan av
industri-för handels- ochstatsrådetproprieborgen som

beträffartillförlitlighetenvadministeriet godkänt och som
dylikSomenligt punkt 1 ellersäkerhetkan jämföras med

har kortaresäkerhetsäkerhet inte godkännaskan ensomen
kärnkraftverkInteckningar igiltighetstid fem år.än anses

godtagbara.inte

kärnavfallshanteringsfondfonden StatensUppbyggnaden av
successivt byts25princip säkerheterna under årinnebär i utatt

fondmedel.mot
IVOi huvudsak denerfarit situationenutredningenVad är att

TVOsäkerheter, medanfastighetsinteckningarhar lämnat som
vilkasina ägare utgörsutnyttjar borgensarrangemang avgenom

industriföretag.
uppgivitkärnkraftverken harför de finskaFöreträdare att

trovärdighetökat finansieringssystemetsmed säkerhetersystemet
avfallshanteringenkostnaderna förtäckning för äri och med att

förhand.garanterad på
finansieringen säker-säkerheter innebär ärSystemet med att

erhålls fondmedlen.avkastningvilkenställd oberoende somav
realavkastning inteviss förväntadrealiseringEftersom av en

explicitbehövs inte någotdel finansieringeningår som en av
erhålls till-realränteantagande i Sverige. Den ränta somsom

avfallshanterings-fonden eller dei uppbyggnadsskedetgodogörs
realavkastningenskyldiga. ansvarsbeloppen uppnåtts utgörNär en

Eventuel-skulle uppkomma.garanti merkostnaderstoraextra om
avfalls-skall återbetalas efter detfondmedelöverskott attav

hanteringsprojektet avslutats.

beräkning kostnaderinnebär medVidare utansystemet av
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hänsyn till tid och ställandet säkerheter för ansvarsbeloppen attav
finansieringen inte, till skillnad vad gäller för Sverige,mot som

beroendeär viss tidsprofil för âtgärdsprogrammet. Iav en
Sverige det iär stället så tidigareläggning investe-att en av en
ring innebär högre avgifter behöver eftersom fondmed-att tas ut,
len kommer förräntas under kortare tid. I Finlandatt skeren
fonderingen ansvarsbeloppet under 25 år, dvs. hänsynav utanca
till vilken den aktuella tidplanen för åtgärderna

I Finland har försökt byggaäven skydd negativaettman mot
effekter kostnadsosäkerhet fyrapå olika För det förstasätt.av
finns lagstadgad försiktighetsprincip vid beräkning kost-en av
naderna. För det andra använder sig osäkerhetspåslagman av
som i Sverige beräknarnär kostnaderna. För det tredje harman

krav på belopp utöver ansvarsbeloppenett extra skallman som
lämnas säkerhet högst 10 % ansvarsbeloppen. För detsom av
fjärde tillförs fonden erhållen efterränta det ansvarsbeloppenatt
uppnåtts.

En skillnad det svenska avgiftensgentemot ärannan systemet
tekniska konstruktion. I det finska ställs inte krav isystemet

avgift producerad energienhettermer i Sverige.av en per som
Istället kalkyleras och de totalbelopp företaganges som resp.
skall tillföra fonden s.k.år. Dessa fonderingsmål förresp. resp.
avfallshanteringsskyldig bestäms handels- och industriministe-av
riet i januari för det innevarande året.

I uppgifterna för Statens kärnavfallshanteringsfond ligger i
februari år fastställa fondtillgången, den s.k. fonderings-attresp
andelen, på basis föregående års bokslut. Kärnavfallshante-av
ringsavgiften erhålls därvid skillnaden mellan fonderings-som
målet fonderingsandelen.och Om fonderingsandelen något år
skulle större fonderingsmåletän följdsom erhållenvara en av
avkastning det överskjutande beloppet till denreturneras avfalls-
hanteringsskyldige. Vidare ingår i Statens avfallshanteringsfonds
uppgifter placera fondmedlen.att

Till skillnad från i det nuvarande svenska har desystemet
avgiftsskyldiga i Finland tillrätt återlån fonderade medel motav
lämnande säkerheter. Det kan kraven på säkerheternoterasav att
i samband med återlån inte regleras kärnenergilagens 45av
Kraven regleras här istället i förordningen kärnav-statensom
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fallshanteringsfond allmänna villkoren för lånoch i de statensav
beslutats statsrådet.kärnavfallshanteringsfonds tillgångar som av

avfallshanteringsskyldig berättigad till återlånVarje såledesär

tillsäkerheter, dock begränsat belopp.betryggandemot ett
Återlånen % avfallshanterings-får högst till 75 denuppgå av
skyldiges fonderade belopp.

lån tillfondbehållningen kan överförasResterande del somav
avfalls-det därvid finns återstående medel kanI den månstaten.

bästa möjli-hanteringsfonden placera dessa på sättannat som ger
avkastning.ga

3,2 miljar-1993 fondbehållningen drygtVid årutgången av var
fondbehållningenaktuella kommerder EnligtFIM. prognoser

vilketi priser,miljarder FIM dagens5,5mest att vara casom
kvar ifortfarande finns medel2010. Om detförutses årruntvara

skall sådanaavfallshanteringsprojektet avslutat,fonden ärnär

återföras till bolagen.medel

tillförlitligare fmansieringssystem4.4 Ett

för framtidafonderahjälp avgiftssystemAtt med ett pengarav
vi väl motiverat ochavfallshanteringenutgifter för anser vara

rimligt.
utgångspunkti detta avsnitt harFörslagen presenteras somsom

enligt fmansieringslagen. Dettanuvarande avgiftssystemetdet

väl i avseenden.fungerar många
främst motverkamed de föreslagna förändringarnaSyftet är att

4.1.2.redogjordes för i avsnitt Det ocksårisker ärde ange-som
fungerar smidigtsäkerställa fmansieringssystemetläget att att

oplanerade händelser inträffar innebärsådanaäven attsomom
bedömningar.blir lägre enligt dagenskostnaderna än

förändringarna innebär i huvudsak:föreslagnaDe

iför basscenario och sådan taktAvgifter s.k. atttas ut ett-
inklusive den förväntade framtida avkast-fonduppbyggnaden,

intjänandetiden de kost-efter 25 driftningen, års motsvarar
kärnkraftverkenförknippade med rivningnader är avsom
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och med omhändertagandet avfalldet då producerats.somav

Krav införspå säkerheter för att-
i säkerställa fonduppbygganden kärnkraftverkenom

före 25 drifttid reaktorerna säkerhets-stängs årsav av
belopp I,

säkerställa finansieringen åtgärderna fond-omav
behållningen visar till följdsig otillräcklig kost-attav

förnaderna åtgärderna beräknat,blir högre kommerän

tidigare beräknat ocheller realräntan underskat-än om
i samband med avgiftssättningen säkerhetsbelopptats

II.

föreslagnaDe förändringarna innebär olika kostnadsbeloppatt
definierasmåste grund för avgiftssättning och säkerhetersom

avsnitt l.4.4.

Vidare de säkerheter skall finnas förmåste enligtansvaretsom
10 och §§ kärntekniklagen definieras avsnitt14 4.4.2.

Förslaget innebär storleken avgifternaäven på skall beräk-att
delvis avsnitt 4.4.3.på sättett nyttnas

Slutligen innebär förslaget regler införs återbetalningatt om av
fondmedel avsnitt 4.4.4.

4.4.1 Definitioner för avgifterolika kostnadsbegreppav
och säkerheter

Avgiftsunderlagsbelopp

Vi föreslår tillståndshavarna SKB skall beräknagenomatt
kostnader för basscenario. skall leda fram tillBeräkningarnaett

avgifisunderlagsbelopp, ligga till grund förärett attavsettsom
fastställande avgifter. Avgiftsunderlagsbeloppetav anges som
odiskonterade kostnader i årets penningvärde.

Beräkningarna bör hittills varje kan finnasår. Detgörassom
anledning ingående i sambandgöra analyser med gransk-att mer
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ningen tredje SKBs forskningsprogram.årvart av
förKostnaderna basscenari0t, dvs. avgiftsunderlagsbeloppet,

förutsätts inkludera alla framtida förväntas förkostnader attsom
avfallsmängdhand den produceras vid drift reakto-ta om som av

i 25 intjänandetiden, ellerår reaktorn går änrema om mer
avfallsmängd25 år, den då producerats. På sättsom samma som

vid avgiftsberäkningendiskonteras kostnaderna se nedan.nu
beloppet skall inte ingå påslag för mindre troliga händelserI

kan tänkas påverka utformningen anläggningar.som av nya
hittills Kärnkraftinspektionens uppgiftbörDet att somsom vara

tillsynsmyndighet granska och bedöma beräkningarna. viktigEn

basscenariotsuppgift blir härvid frågorövervägaatt t.ex.om
innebörd.

fördelas tillståndshavarnaAvgiftsunderlagsbeloppet bör mellan

SKB basis fördelningsnycklar dessa kommitpå över-av av som
på motsvarande idag.sättom somens

Grundbelopp

Med grundbelopp de beräknade kostnaderna för alla fram-avses
tida för avfallsmängd använt kärn-åtgärder hand denatt ta om

övrigt avfall finansieras avgifterbränsle liksom skall medsom
enligt finansieringslagen hittills detproducerats, dvs. t.o.m.som

beräkningen utförs jämför i Finland.ansvarsbeloppen Iår

ingår kostnaderna för rivning kärnkraftverken.beloppet även av
Eftersom del fasta anläggning-så kostnaderna är måstestor av

dimensioneras utifrån rimligt antagande produk-någotarna om
dimensionering fastationen. För anläggningar bör avfalls-av en

produktion 25-årigamotsvarande den intjänandetidens kunna

ligga till grund. Vid fastställande grundbeloppet diskonteras deav
framtida kostnaderna gäller för avgiftsunder-på sättsamma som
lagsbeloppet i samband med avgiftsberäkningen.

Beräkningarna bör utföras SKB fastställas regeringenochav av
granskningefter Statens kärnkraftinspektion. Beräkningen börav

utföras varje i anslutning tillår beräkningen avgiftsunderlags-av
beloppet.

beräkningen inte ingåI bör kostnadspåslag för oplanerade
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händelser.

Grundbeloppet bör fördelas mellan tillståndshavarna lik-på
nande förutsättssätt gälla för avgiftsunderlagsbeloppet. Tillsom
skillnad avgiftsunderlagsbeloppet omfattar grundbeloppetmot
således endast kostnader för det avfall producerats t.o.m. ettsom
visst år. Ju kommernärmare det viss reaktorår i 25gåttman en

intjänandetiden,år desto mindre blir skillnaden mellan de båda

beloppen. Om reaktor går 25 år grundbeloppet ochän ären mer
avgiftsunderlagsbeloppet lika. omfattarDe alla framtida kost-
nader för det avfall producerats vid viss aktuell tidpunkt.som en

Iilläggsbelopp

För beakta risken för fondbehållningen visar sig otillräck-att att
lig bör s.k. tilldggsbelopp fastställas regeringen. Orsakenett av
till bristande behållning kan åtgärderna visar sig dyrareattvara

planerat, delarän åtgärdsprogrammet flyttas till tidigareatt av en -
tidpunkt planerat ocheller realräntanän antagits iatt som sam-
band avgiftssättningenmed visar sig överskattning denvara en av

i verkligheten erhållitsränta de fonderadepå medlen.som
Förslag storleken tilläggsbeloppet bör utarbetas årligenom av

Kärnkraftinspektionen. Förslaget bör baseras bedömningarpåav
och beräkningar utförda SKB.av

Det kan visa sig lämpligt myndigheten föreslår regeringenatt
successiv uppbyggnad tilläggsbeloppet. Orsaken till dettaen av

den fondbristär, eventuellt kan uppkomma längeatt ännu såsom
ligger långt fram i tiden eftersom fonden byggs ochnu upp mer
omfattande åtgärder inte planeras efter 2000.förrän år Tilläggs-
beloppets omfattning kan behövaäven i vilken taktavvägas mot

kärnkraftverken ställs eftersom möjligheterna till ökatsom av
avgiftsuttag påverkas detta.av

Systemet med fastställande tilläggsbelopp bör emellertidav
kunna fortsätta efteräven det avfallsproduktionen och därmedatt
avgiftsinbetalningarna har upphört, dvs. kärnkraftverkendå har
ställts Tillståndshavarnas enligt kärntekniklagen förav. ansvar
åtgärdsprogrammet kvarstår tillståndet föräven driften harom
upphört. Om tillståndshavarna inte kan fullgöra sitt påansvar
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innebär förslagoplanerade kostnadsökningar vartgrund t.ex.av
tillståndshavarnasdetta skall ägare.övertasatt ansvar av

underprövning tilläggsbeloppen helaEn löpande av
omfattningen tilläggsbeloppen börprogramperioden innebär att av

riskbedömning vid olika tid-variera med denkunna görssom
programperioden. Som följd detta kanpunkter under en av

minska fortskriderkommatilläggsbeloppet att programmetom
obeak-till följddet kan också komma ökaplanenligt, att avmen

real-prövning innebär sålundatade händelser. En löpande att
tiden.tilläggsbeloppen kan bevarasvärdet överav

till eventuellförslag till tilläggsbeloppUtarbetande samtav
det arbete medtorde underlättasuppbyggnad detta belopp avav

osäkerheter och derasinriktning bättre beskrivningarpå av
inletts såväl SKBkostnadsunderlagetinverkan på somsom av

4.5.3.Kärnkraftinspektionen se vidare avsnitt

lik-tillständshavarnaTilläggsbeloppet bör fördelas mellan pä

för grundbeloppen.förutsätts gällanande sätt som

fullgoda säkerheter4.4.2 ställande av

uppfylla sitt betal-tillståndshavarna kansäkerställaFör attatt
förslag fordra säker-fullt skall enligtningsansvar vårtstatenut,

säkerheteri vissa fall deras Dessadem ellerheter ägare.av —-
vissatäcka de ekonomiska konsekvensernaavseddaär att av

vid avgifts-händelseförlopp scenarier inte beaktasmöjliga som
ställas dels den planeradesättningen. Säkerheter skall så att

delsfonduppbyggnaden säkerställd grundbeloppet, såär att
säkerställd tilläggs-vid eventuell fondbristfinansieringen är

hög gradGenom detta kan finansieringen medbeloppet. en av
tryggad förhand.sannolikhet pásägas vara
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Säkerheterför grundbelopp Sakerhetsbelopp I

beakta riskerna tillFör i finansieringssystemet följdatt eventu-av
ell avstängning kärnkraftverk samtligainnan reaktorer därettav

25 drifttid, sin intjänandetid, föreslår viårs dvs.passerat att
tillståndshavaren eller dess skall godtagbara säker-ställaägare

heter för fonderade medel för hittills kostnader,uppkomna

för skillnadendvs. mellan fonderade och aktuellt grund-medel

belopp.
Skulle verk ställas skall dessa säkerheter kompensera förett av

avgiftsintäkter fondende förlorar i samband med avstäng-som
ningen. innebär fondenDetta kommer tillföras iatt att pengar

varittakt skulle fallet verket varit i drift. Häri-samma som om
den reala avkastning medlen krävs föruppnås på attgenom som

fondbehållningen skall kunna byggas planerat. ochIupp som
med detta sker fonduppbyggnaden planerat, oavsettsom om
någonnågra reaktorer ställts innan de varit i drift i 25 år.av

avkastningTillskott i form avgifter och leder till säker-attav
innebär,heter successivt får skrivas ned. Detta fondmedlendå

stiger till följd avgiftsinbetalningar och realavkastning, attav
innebärsäkerheter skrivs ned med belopp fondbehållningattsom

tidenhelaoch säkerhetsbelopp Lsammantaget tilluppgår det

aktuella grundbeloppet.

Sdkerheter för tilläggsbelopp Säkerhetsbelopp II

För beakta risken det fonden till följdbrist iuppståratt att av
kostnadsrisk, tidigareläggningsrisk realränterisk,eller även om
fonduppbyggnaden vi kravgått som-planerat, föreslår att ett
införs säkerheterpå viss motsvarande deomfattning, s.k.av
tilläggsbeloppen.

förslagEtt i enlighet med dessa skulle kunnariktlinjer innebära

säkerheter betydande belopp anspråk vid genomföran-iatt tasav
de åtgärdsprogrammet för de fall kostnadsuppskattningar-t.ex.av

visar sig underskattade.na
Om å andra sidan kostnadsuppskattningarna visar sig väl under-

byggda, inga tidigareläggningar åtgärder sker och realav-av
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kastningen inte överskattats i samband med avgiftssättningen
uppkommer inte brist i fonden.någon

Fullgoda säkerheter

Säkerheterna skall godkännas regeringen och förvaltasav av
myndighet regeringen bestämmer.som

förefallerDet naturligast uppgiften förvalta säker-att attge
hetema till den myndighet handhar finansieringssystemet,som
dvs. till Statens kärnkraftinspektion. Inför uppgiften prövaatt
säkerheterna kan regeringen också komma behöva underlagatt
från någon myndighet med finansiell specialkompetens.

Som säkerheter bör kunna godkännas kreditförsäkringar, bor-

gensåtaganden eller fastighetsinteckning. Inteckningar i kärnkraft-

verk bör inte godtas. Eventuellt kan andra säkerheter kom-även

ifråga.ma
Regeringen skall ha löpande formenrätt för säker-omprövaatt

heten och kräva säkerhet, realsäkerhet i stället förtyp t.ex.ny av
borgensåtagande, den finner detta motiverat. anledningEnett om

till omprövning skulle kunna förändringar i ägarbilden.vara
Vi har tagit fram skiss till garantiavtal där moder-ett etten

bolag, kallat sigX, åtar i borgen för kostnadergå hosatt ett
dotterbolag tillståndshavare,är kallat Y. garantiavtalEttsom
med i huvudsak detta innehåll torde enligt vår bedömning kunna
godtas säkerhet.som

Skiss till garantiavtal

Bolag X sig bolagåtar skyldigheterY:s enligt lagenatt garantera
1984:3 kärnteknisk verksamhet omtryckt 1992:1536 enligtom
följande:

Garantin omfattar skyldigheterY:s i enlighet med 10 ochatt,
14 §§ lagen 1984:3 kärnteknisk verksamhet omtrycktom
1992: 1536 för erforderliga åtgärder. kostnaderDesvara

dessa åtgärder i sin i 2 § lagenmotsvaras tursom av anges
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framtida utgifter för1992:1537 finansiering använtom av
kärnbränsle fmansieringslagen.m.m.

Genom garantin för Y:s återstående2. åtar sig X att svara
samtliga reaktorer vidavgiftsinbetalningar i det fall Y:satt

tagits drift före denoch kärnkraftverk harett samma ur
kärnkraftinspektion vid avgiftsberäk-tidpunkt Statensden av

intjänandetiden har löptningen tillämpade ut om

hari tillstånd bedriva kärnteknisk verksamhet åter-att
ellerkallats enligt 15 § kärntekniklagen

vid kärnkraftverksamtliga reaktorer ochY:s ett samma
besluthar tagits drift Y.genom avur

i eller skall storlekenVid fall under åter-som avses av
beräknas frånavgiftsinbetalningar med utgångspunktstående

framtida kostnader låg till grund förbedömningarde somav
urdrifttagningen sista reaktoravgiften det Y:sår avsom

skedde.

för kostnadergarantin sig X de Y:sGenom åtar att svara av
kommit överstiga2 § fmansieringslagen Y:senligt attsom

fondbehållningen.andel av

anspråkGarantin enligt punkt i på4. 2 kan ettstatentas av
åstadkommassådant fonduppbyggnadden kansätt att som

urdrifttagningenförutsattes i avgiftsbeslutet för Y:sdet år av
sista reaktor skedde.

Garantin enligt i anspråk5. punkt 3 kan påstaten etttas av
dröjsmål eller formsådant sig någonsätt att staten, utan vare

överbryggande tillskott till fondbehållningen, kan skötaav
finansieringslagen.betalningarna för kostnaderna enligt 2 §

Genom garantiåtagandet sig under i punkt 2 angivenXåtar

förutsättning för skyldigheter enligt 10 §Y:sett ansvar
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kärntekniklagen enligtförenade kostnader 2 §och därmed

finansieringslagen egen skuld.för åtagandesåsom eget

Garantin skall skyldigheter enligt 10gälla tills och 14 §§Y:s

kärntekniklagen uppfyllda.är

Om säkerhet länmas i form borgensåtaganden de fast-utgörav
ställda grundbeloppen och tilläggsbeloppen underlag för regering-

godkännande borgensátagandet. Om säkerheti formens av av
kredittörsälcring skall fastställandelämnas de grund förutgör av
försäkringsbelopp. Vid lämnande realsäkerhet detär motsva-av
rande säkerhetsbelopp respektive liggaI skall till grundsom

inteckningar.för

4.4.3 Beräkning avgifternaav

Statensbör hittills kärnkraftinspektionsDet uppgift attvarasom
vilkenföreslå regeringen avgift bör utgå.som

beslutInför regeringens storleken avgiften behövsom av
framtidabedömningar intäktsgenereringen.den Som hittillsav

kärnkraftinspektionförutsätts Statens dessa bedömningar,göra
vilka alltså kommer att avse

de framtida elleveranserna

den reala förräntningen fondbehållningenav

Summan fondbehållningen framtidanuvärdet intäkterochav av
under 25 driftårs eller för beräkningenåret reaktornt.o.m. om
drivits i 25 år nuvärdet framtidaän skall motsvaramer av
kostnader.

myndighetDen för fmansieringssystemet ochsom ansvarar som
har årligen föreslå regeringen vilken avgift bör utgå,att som
torde hittills gjortha den bedömningen osäkerheten iatt antagan-

framtidadena kostnader, framtida elleveranser framtidaochom
realavkastning motiverar försiktighetallmän i fråga deen om
värden beräkningarna grundas Myndighetenpå. kännersom
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sikt skallfinansieringssystemet påförnaturligtvis attett ansvar
syfte.fylla sittkunna

kanmotiverad. Försiktighetenförsiktighet väldennaVi finner
via avgifternasamlas inbelopp änemellertid leda till störreatt
viss överupp-behövas, dvs.visar sigvad att ensenaresom

fonderade medlen.byggnad sker deav
betal-kompletterande reglervi vissaEmellertid föreslår omnu

skulle visa sigfonderade medlenfall deför deningsansvar
hittillsvarandeminskar styrkan iavsnitt 4.4.2.otillräckliga Då

allmänansvariga myndighetenför denmotiv att omsorg omav
försiktighets-sitt syftefyllaförmågafinansieringssystemets att av

ochframtida elleveranserantagandenskäl justera ned omom
dåfår nämligen intefelbedömningförräntning.framtida real En

konsekvenser.allvarligasamma
denskullesjälvfallet inteinnebärviVad attattsagt ansenu
dessabedömningarna bakommyndigheten kan lätt påansvariga ta

svårai framtidenkommer ocksåantaganden. Dessa attatt vara
göra.

avgifts-aktuellafondbehållningen, detaktuellabasis denPå av
bedömnings-varjevidde antagandenunderlagsbeloppet samt som

förräntning börrealframtida elleveranser ochtillfälle görs om
nästföljandeavgifter för år.fastställahittillsregeringen som

Återbetalning fondmedel4.4.4 av

införs.fondmedelåterbetalningreglerföreslårVi även att avom
Återbetalning sig det återstårvisaraktualiseras det attom

slutförvarbränslet placerats ianvändafondmedel sedan det ett
och rivits.avvecklatstillslutits reaktoranläggningenochsom

får tilltillståndshavarnaföreslår vi rättdenna situationFör att
hafondmedel. Regeringen börresterande ävenåterbetalning av

förkostnadernatidigare återbetalningmedgemöjlighet att om
fondbehållningenochvad antagits äråtgärderna lägre änär som

inte bedöms innebäraåterbetalningsådan omfattning att enav
fondmedel.för framtida bristrisk pånågon

ägare bör fåförekommande fall derasTillståndshavarna eller i

andel grundbeloppet.återbetalning i relation till derastillrätt av
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4.5 Bedömningar vissa effekter ettav av

tillförlitligare finansieringssystem

4.5.1 avgifterNya räkneexempelett-

Inom Statens kårnkraftinspektion har, på begäran,vår beräk-
ningar utförts avgifterna för 1994år det föreslagnaav om av oss
avgiftssystemet hade gällt. Beräkningarna baseras de förut-på
sättningar beskrivs i Förslag till avgifter för årrapportensom
1994 SKI Teknisk 93:38.rapport

Kostnadsunderlaget har endast modifierats de s.k.attgenom
extra påslagen för kostnadsosäkerhet systemkaraktär inteav
ingår kostnadspost. Dessa påslag uppgick 1993 till 3 480som
miljoner kronor.

Det reviderade kostnadsunderlaget tilluppgår 41 701 miljoner
kronor. Detta alltså,utgör med vår terminologi, avgifts-nya
underlagsbeloppet för 1994.år

Beräkningarna avgifter har gjorts utifrån detta belopp,av
elleveranser samma iantagna ovan och medrapportensom

olika antaganden real förräntning.om
Resultatet redovisas i tabell 4. Som jämförelse ävenanges

Kärnkraftinspektionens förslag till avgift för 1994 iår genom-
snitt. Som beskrivits tidigare avsnitt 2.4 fastställdes avgiften i
genomsnitt i december 1993 regeringen till 1,9 örekWhav
dvs. oförändrad.
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1994 baseratTabell 4.1 Avgifter genomsnitt påför år

förslag.avgiftsunderlagsbelopp enligt vårt
ÖrekWh

förslag för 1994,SKI:s
2,5% 1994-2050 ref 2,4

2,5% 1994-2050 alt 2,11

3,5% 1994-2050 alt 1,52

3,5 % 1994-2014
2,5% 2015-2050 alt 3 1,6

% 1994-20143,5
2015-2050 alt 1,71,5% 4

3,5 % 1994-2014
1,5 % 2015-2024

2025-2050 alt 5 1,80,5 %

behålln4% 1994-2014 nuv.
kommande intäkter1994-20142,5%

2015-2050 alt 1,70,5 % 6

% 1995-19993
1,5 % 2000-2020
1,2% 2,62021-2050 alt 7

1,75% 1994-1999
%1,5 2000-2010

1,25% 2,82011-2050 alt 8

Källa: Statens kärnkraftinspektion

har följandeDe här redovisade alternativa ränteantagandena

enligt nuvarandegrund. första alternativet beräkningenDet avser
för-realränteantagande. Skillnaden Kärnkraftinspektionensmot

effekten0,3 örekWh. skillnadslag tilluppgár Denna motsvarar
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inte de extra påslagen ingår kostnadspost.attav som
Alternativ 2 situation med förväntat högre avkastningavser en

för hela perioden. En utgångspunkt här är deräntan på reala
obligationer 20 åriga Riksgäldskontoret emitterat på försöksom
våren 1994 se kapitel 3.

Alternativ 3 situation där förväntasräntan ligga påavser en en
nivå motsvarande ungefär den reala obligationsräntans maj 1994
i 20 år och därefter 2,5på % år.per

Alternativ 4 situation alternativ däravser samma som men
realräntan efter 2014 förväntas tilluppgå endast 1,5 % jfr. Spar-
bankens scenarier i kapitel 3.

Alternativ 5 situation alternativ däravser samma som men
de sista 25 förväntasåren realavkastning på endast 0,5 %ge en

år.per
Alternativ 6 situation där den nuvarande behållningen iavser en

fonden förräntas till den ränta nuvarande ränta påmotsvararsom
de reala obligationer Riksgäldskontoret emitterat undersom
våren, medan tillskott till fonden fram till 2014 förväntas enge
avkastning 2,5på %. Efter 2014 har realräntan till %.0,5satts

Alternativ 7 realränteutveckling i enlighet medmotsvarar
pensionsarbetsgruppens förslag.

Alternativ 8 slutligen baseras Sparbankenspå rapport.
Vi vill understryka denna redovisning inte avseddatt är att

utgöra några ränteutfallet framöver. Beräkningarnaprognoser
främst illustrera det förhållandet deatt 20närmasteavser att

årens avkastning har betydelse för vilka avgifter behö-stor som
eftersom fonden då byggs upp.tas utver

Med kompletterande garantisystem riskerarett inte eventuella
felbedömningar realränteantagandet kullkasta finansierings-attav

förmåga fylla sitt syfte.systemets Konsekvensen blir enbartatt
något kostnaderna för avfallshanteringenatt finansierasmer av

med hjälp säkerheter i stället för med fondmedel.av

4.5.2 säkerheter för grundbelopp räkneexempelett-

Vi har genomförtäven överslagsmässiga bedömningar omfatt-av
ningen de säkerheter tillsammans med aktuell fondbehåll-av som



SOU 1994: 107 145

ning säkerhetsbeloppdet s.k. grundbeloppetatt garanteraavser
I.

forSom underlag dessa SKB beräknat kost-bedömningar har

för omhändertanaderna det hittills kärnbränsle ochuppkomnaatt
kärnavfall enligt förslag med avgiftervårt skall bekostassom
enligt ñnansieringslagen dvs. grundbeloppet.

Vid årsskiftet 199495 har motsvarande 4000bränsleanvänt ca
Detta 2000 kapslar. Vid beräk-använts.ton motsvararuran ca

ningen vidare rivningen kärnkraftverken de tvåantas att av
första blocken påbörjas efter beräkningsåret, dvs. 1996.år årett

odiskonteradeDet grundbeloppet för 1994 angivet i penning-år

för 1993värdet januari till 35,3 miljarder kr. Beloppetuppgår är

beräknat för 1994 och grundar sig förutsätt-utgången år påav
ningar 93.enligt Plan I beloppet ingår inte de s.k. extra på-

slagen.
Nuvärdet kostnaderna med antagande real förränt-ettav om en

ning till 25,6 miljarder2,5 % år uppgår kr.på Detta utgörper
alltså grundbeloppet.det s.k.

f.n.Med de fördelningsnycklar används blir fördelningensom
i tabellmellan tillståndshavare den 4.2. SKB harsom anges

fördelningemellertid uppgivit den kostnader mellan före-att av
hittills används behöver över bakgrund detagen motsessom av

därför betonaVi villförutsättningarna. uppgifterna iattnya
räkneexempel.endast avseddatabell 4.2 är som

tillståndshavareslagtsI tabellen har beräknadeäven resp.
fondbehållning vid uppgick denna tillutgången 1993. Totaltav
13,3 miljarder kr. 12,3 miljarder kr.Detta innebär det äratt som
skall täckas med säkerheter säkerhetsbelopp
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Tabell 4.2 Fördelning grundbelopp för år 1994 mellanav
tillståndshavare tillståndshavaressamt resp.
bedömda fondbehållning i december 1993.

Miljarder kr.

grundbelopp fondbehålln.

Vattenfall AB 9,2 4,2

Forsmarks Kraftgrupp AB 7,7 3,1

OKG AB 5,6 3,8

Barsebäck Kraft AB 3,1 2,2

Summa 25,6 13,3

Källa: SKB och Statens kärnkraftinspektion

Med hjälp tabellen kan tillståndshavares säker-av ovan resp.
hetsbelopp säkerhetsbelopp I beräknas skillnaden mellansom

grundbelopp och fondbehållning. Säkerheterna, beräk-resp. resp.
nade utifrån dessa antaganden, till 5 miljarder kr föruppgår
Vattenfall AB, 4,6 miljarder kr for Forsmarks Kraftgrupp, 1,8
miljarder kr för OKG till 0,9 miljarder förkr Barsebäcksamt
Kraft AB.

Vi har gjort vissa översiktligaäven bedömningar hur säker-av
hetsbeloppen I fördelar sig på till tillståndshavarna iägarna
förekommande fall.

Av dessa bedömningar framgår säkerhetsbeloppen Iattgrova
för Vattenfall AB:s del skulle uppgå till knappt 8,5 miljarder
dvs. då hänsyn tagits till iägandet Forsmarks Kraftgrupp. För

Sydkraft motsvarande siffra knappt 2 miljarderär dvs. då hän-

tagits till OKGägarandel i köpet Båkab Energi.samtsyn av
Resterande säkerhetsbelopp I skulle lämnas bl.a.av

Stockholm Energi GullspångsAB, Kraft AB och Stora Kraft AB.
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Vid följande beräkningar säkerhetsbeloppen kommerårs attav
dels till följdbeaktas grundbeloppen successivt ökaratt attav

avfall producerats, dels fondbehållningen successivt ökatattmer
resultat tillskott avgiftsintäkter och ränteinkomster.ettsom av av

innebär säkerheterna skrivsDetta successivtatt ner.
Summan aktuell fondbehållning och säkerhetsbelopp I skallav

tiden till aktuellthela uppgå grundbelopp.

4.5.3 utgångspunk-Säkerheter för tilläggsbelopp några—
ter

Vid bedömningen lämpliga tilläggsbelopp för olika perioderav
för säkerhetsbelopp olika risker ochgrund måste antalettsom

faktorer främst:Dessavägas samman. avser

blirrisken för åtgärderna dyrare vad beräknas iänatt som-
samband avgiftssättningen,med

risken för vissa åtgärderna genomförs tidigare vadänatt av-
avgiftssättningen,i samband medantassom

risken för realräntan blir lägre vad iänatt antassom sam--
band med avgiftssättningen,

behovet säkerheter i förhållande aktuell och beräknadtillav-
fondbehållning närmaste åren.

Såväl SKB Kärnkraftinspektionen deklarerat sin avsiktharsom
förfina sina Enligtanalyser kostnadsosäkerheterna. Kärn-att av

kraftinspektionen åtgärdernas beroendebör analys olikadeen av
i tid och omfattning förhållandeviktning riskerna i tillsamt en av
bedömda svårigheter ingå kalkyleringsmetod sei lämpligen
vidare avsnitt 7.3.

innebäraDetta torde kompletterar nuvarande kalkyl-att man
metodik med andra kalkylmetoder stringentpå sättett mersom
förmår framöver.åskådliggöra möjliga kostnadsutfall Exempel på
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sådana metoder, diskuteras i konsultrapporterna till utred-som
ningen, känslighetsanalyser,är s.k. successiv kalkylering och
kostnadsberäkningar for konsistenta alternativa scenarier se
bilagorna 8 och 9.

dettaI sammanhang vill vi påpeka, merkostnader foratt stora
avfallshanteringen, inkl. rivning, sannolikt uppkommer ettom
kärnkraftverk havererar. vilkenI utsträckning dessa eventuella

merkostnader skall inkluderas, bör bli föremål för analysnärmare
tilläggsbeloppetsnär storlek fastställs.

Kärnkraftinspektionen har beakta risken föräven att annat
ränteutfall framöver det vid avgiftssättningen.än Avantassom
särskild betydelse här perioden efter detär kärnkraftverkenatt
ställts eftersom det då inte går avgifter.någraatt ta utav,

En sista faktor beakta omfattningen tilläggsbeloppennäratt av
skall bestämmas den aktuella ochär beräknade fondbehâllningen
för den perioden.närmaste

Mot bakgrund fonden byggs och kost-att attav nu upp mer
nadskrävande åtgärder fortfarande ligger något decennium fram i
tiden det möjligt Kärnkraftinspektionenär kommer föreslåatt att
regeringen övergångslösningar vad gäller omfattningen säker-av
hetsbelopp den perioden.närmaste

Vi har här inte för avsikt föregripa resultatet någraatt av
sådana analyser. Vi vill emellertid framhålla betydelsen attav
dessa kommer till stånd. Syftet därvid bör säkerheterattvara
länmas i omfattning innebär rimlig grad tryggheten som en av
för finansieringen säkerställdär mindre sannolikaatt även om
händelser skulle inträffa leder till brist fondmedel isom en
framtid.

En uppfattning möjliga merkostnader i tänkbaranågragrov om
scenarier i nedanstående sammanställning, hämtats frånges som

konsultrapporterna bilaga 9.en av
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kärnavfalls-kostnadsökningar förExempel påTabell 4.3

hanteringen, milj kr.

merkostnad mkrMöjligHändelse

Återtagande bränsleav ur
9 000förvar

500platsundersökningExtra

Ökad myndighets-kvalitets- och
2002med 5 %kontroll

inkapslings-Underjordsplacering av
200safeguard-kravanläggning m.m.pga.

Tidigareläggning åtgärdsprogrammetsav
6 5002030tillsluttidpunkt år

Åhagen Karinta-KonsultochC0 ABfrånKälla: Rapport
9, tabell 34bilaga s.

säker-långivaregällandekanOm företagen göra attgentemot
antagligen intealltsåsituationer, ochtroligamindreheterna avser

företagen för säker-förblir kostnadeni anspråk,behöver tas
omfattan-i fallinnebär såtroligen Dettasmå.heterna att ett mer

kostnadspåslag,nuvarande extramedåtagande, jämförtde t.ex.
leda till någraskullespecificeras dettaskulle kunna storautan att

för företagen.merkostnader

iovanståendeåskådliggöraFör presenterasatt resonemang
tilläggsbeloppförmed säkerheterfigur hur4.1 systemet

princip-tiden.utvecklas Iskulle kunnasäkerhetsbelopp II över

säkerhetsbeloppför grundbeloppensäkerheternafiguren har även
i olikaomfattningenbedömningarin. möjligaI lagts Två av

säkerhetsbelopp IIsäkerhet för tilläggsbeloppperioder av
illustreras.
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Figur 4.1 Principskiss för det föreslagna medsystemet
säkerheter for grundbelopp säkerhetsbelopp I
respektive säkerhet för tilläggsbelopp säker-
hetsbelopp II

1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050

A Säkerhetsbelopp summaI fondbehållning A+
grundbelopp

B Säkerhetsbelopp tilläggsbelopp
C Säkerhetsbelopp tilläggsbelopp

B och C är två olika exempel på tilläggsbelopp olikaav
omfattning. Tilläggsbelopp B uppnås successivt under 10 år,ca
medan tilläggsbelopp C introduceras i hela sin omfattning från
början. Både tilläggsbelopp B och C minskar i dessa exempel

Årsuccessivt, allt eftersom åtgärdsprogrammet fortskrider. 2050
ca, dvs. då åtgärdsprogrammet bör avslutat, återlämnasvara
säkerheterna för B respektive C.

4.5.4 Tillståndshavarnas möjligheter ställa säkerheteratt

Ett införande krav ställande vissasäkerheter innebärav av
kostnader för tillståndshavarna eller i förekommande fall deras
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ägare.

förknippat med kostnadersäkerhet i sigLämnandet kanav vara
fastigheterför företaget. Vid utfárdande pantbrev i tas enav

i formlagfartsavgift Om ställaspå 2 % säkerheter kanut. av
borgen bortfaller dock denna kostnad.

öka tillkommaVidare kan företagets finansieringskostnader att
påverkas deupplåningskostnaderna för företagetföljd att avav

kärnavfallskostnader-säkerheterborgensåtaganden ställts försom
tillståndshavarna ochförbelastning detta innebärHur storna.

förhållanden, vilkaföretags specifikaberor varjederas påägare

upplåningsbehovsäkerheterborgen godkänns, etc.typer somav
Öhrlings kostnaderna förräkning uppskattatReveko har för vår

Öhrlings uppskattningsamtligaexempel där säkerhetertänktett
ii form pantbrevjanuari 1994 hade ställtsden l av nyaper

bilaga 6.fastigheter se
till 640lagfartskostnaden beräknadessammanlagdaDen ca

jämförelse för-vid med detkostnad innebärMSEK. Denna en
för elproduktionen frånproduktionsvärdetåterståendeväntade

MSEK värderat till 18 örekWhca 150.000kärnkraftverken en
0,08 örekWh före skatt.storleksordningenkostnad till i

företagen sannolikt eventuellabetydelse för ärAv större mer-
säkerhetsutrymme kan behövas vidföljdkostnader till att somav

för säkerheternai anspråk till Dettaupplåning staten.tasextern
finansieringskostnaderna för företagen ökar. deIkan innebära att

avgifter måste emellertid beaktashögrefall säkerheter ersätter att

vinstmarginaler ochavgifter direkthöjda företagenspåverkar
ekonomiska situation övrigt.därmed deras i

dyrareFinland har den finansiella kostnaden formI i upp-av
emellertid före-uppgivits marginell. påverkaslåning Därvara
kärnavfallsfondenilånesituation faktum medlendettagens attav
fördelaktigade avfallshanteringsskyldiga påfår återlånas av

villkor.

Öhrlings reala till-redovisat deReveko för utredningenhar

Siffrornatillståndshavarna.vissa tillhosgångarna ägarnaav
respektive utredning Elmar-koncern och baseras SPKsavser

SPKs rapportserie 1991:9.knaden 1988-90

kronorkWhhar till 2,4Vattenkrafttillgångarna värderats

1,15 kronorkärnkraftstillgångarna tillårsproduktion och
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observera dock kärnkraftstillgångar inte är avseddaatt att accep-
säkerheter i det föreslagnahär garantisystemet.teras som av oss

tabellenI fastighetsinteckningaräven 1992 och nominellaanges
skulder 1993.

Tabell 4.4 Reala tillgångar hos vissa kraftföretag. Miljar-
der kronor

Bedömt marknadsvärde Fastighets- Nominella
inteckn. skulder

Vattenkraft Kärnkraft Totalt

Vattenfall 76,8 43 120,3 1,0 48,4
koncernen

Sydkraft 24,6 20,4 46,0 1,8 26,8
inkl. Bâkab

Gullspång 4,5 2,7 7,2 0,2 3,4
koncernen

ÖhrlingsKälla: Rapport från Reveko bilaga 6 årsredo-samt
visningar 1993

Anm: Uppgiften nominella skulder hämtad frånärom resp.
årsredovisning och skillnaden mellan Summaavser
skulder och kapital och Eget kapital.eget

Möjligheterna ställa realsäkerheter för åtagandena enligtatt
kärntekniklagen begränsas enligt uppgift till utredningen detav
faktum det i samband med upplåning, inom och landet,att utom
ofta tillämpas s.k. negativa klausuler. Dessa innebär företagetatt
inför sina långivare förbinder sig inte lämna realsäker-någraatt
heter, med mindre allaän långivare behandlas lika. Omatt ett
företag lämnar realsäkerhet till långivare det, enligtären ny
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klausuluppgift från kraftföretagen, med negativvanligt lånatt
kreditgivareförfaller till omedelbar betalning, gamlaeller att

också kräver realsäkerheter för sin kreditgivning.
i tabellAv årsredovisningarna för de ingår 4.4bolag som

i vilken negativa klausulerframgår inte usträckning s.k.som
iförekommer samband med lån.

4.6 förslag i sammandragVårt

förslagSom underlag för ändringar i finansieringslagen kan våra

i punkter.sammanfattas nedanstående

avgifisunderlagsbelopp grundDefinition begreppet somav
Avgiftsunderlagsbeloppet,avgiftssättning. baseras påför som

fördelasintjänandetid reaktor, mellan före-25-årig peren
varjeoch fastställs år.tagen

säkerställa fonduppbyggnadenbelopp förDefinition attav
avstängning. belopp,eventuell Detta baserat hittillsvid påen

kallas grundbelopp. för-avfallskostnader, Dettauppkomna
fastställsoch varjeföretagen regeringen år.delas mellan av

grundbeloppbelopp för säkerställaDefinition utöver attav
följd mindrefinansieringen vid eventuell tillfondbrist attav

kostnadsrisk,sannolika inträffarinte orimliga händelsermen
tidigareläggningsrisk belopp kallasDettaoch realränterisk.

tilläggsbelopp. och fastställsfördelasDetta mellan företagen

regeringen varje år.av

Avgifterna avgiftsunderlagsbeloppet.skall baseras på

säkerheter för skillna-Tillståndshavarna skall fullgodalämna

säkerhets-beloppden mellan grundbelopp och fonderat

inbetalda avgifterbelopp Tillgodogjord avkastningI. liksom

till nedskrivningar Vid avstängningleder säkerheterna. avav
intjänande-verk där eller flera reaktorer inte gått sinett en
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säkerhetertid, skall kompensera för de förlorade avgifts-
intäkterna i takt innebär tillförs fonden såatten som pengar

den planerade fonduppbyggnaden kan genomföras.att

Tillståndshavarna skall dessutom lämna fullgoda säkerheter

för tilläggsbelopp regeringen fastställt säkerhetsbeloppsom
II. Eventuellt kan övergángslösning säkerheter försom en
tilläggsbeloppet byggas under viss tid.upp en

Tillståndshavare får till återbetalningrätt eventuellt fond-av
överskott efter det åtgärdsprogrammet avslutats. Omatt
särskilda skäl föreligger kan regeringen medge återbetalning

tidigare.
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5 förvalta risker ochAtt fondmedel -—

riskhantering m.m.

principer för riskhantering, olikadetta kapitel belyses allmännaI

placeringar i skilda slag tillgångarrisker och hurtyper avav
förhålleretc. och med olika placeringshorisontaktier, obligationer

avkastning och risk. Avslutningsvis isig till förväntad presenteras

jämförelse mellan svenska fondförvaltare.avsnitt några5.5 en
kapitel 6 principerbehandlas i och former förgrundvalPå denna

kärnkraftsproducenternamedel betalar indeförvaltningen somav
fmansieringslagen. Därvidenligt ocksåtill presenterasstaten

förslag.utredningens

Allmäntl

behandla och betraktaCentralt för tillgångsförvaltning är att
andra ord imedenskilda tillgångar delar i helhet eller ensom en

detförvaltningportfölj. god ärs.k. För åstadkommaatt en
centralt intresse.denna till gångsportföljegenskaperna hos är avsom

syftesyfte. Dettatillgångsförvaltning har särskilt utgörVarje ett
bedrivas.förvaltning börgrundläggande utgångspunkten för hurden

skulderbetalningarföljer deKraven förvaltningen därvid delspå av
avkastningmål rörandetillgångarna skall reglera, dels desom av
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och risk ställssom upp.
kapitalförvaltareEn kan minska sin risk låta realaattgenom

åtaganden sådant val tillgångar syftar tillmotsvaras ettav av som
real värdesäkring och placeringshorisonten för till-attgenom

matchning.gångarna åtagandenas löptid s.k.motsvarar
En fullständig riskbegränsning och således säker avkastning skulle

teoretiskt kunna åstadkommas tillgångssidan fullt kundeutom
matchas skuld- eller åtagandesidan. Ett bostadslåneinstitutmot
skulle kunna låta långivning upplåningoch helt balanserast.ex. mot
varandra med avseende löptider, betalningstillfállen säkerEnetc.
avkastning for bostadslåneinstitutet skulle då i princip attges genom
det kan räkna med säkra in- och utbetalningsströmmar.

På grund skuldsidans struktur inkl. kapital, variationeregetav
i kreditrisker sådan heltäckande matchning emellertidärm.m. en
inte möjlig genomföra. kan uttryckas det iDettaatt attsom
praktiken restrisk. grundläggande princip emeller-återstår En ären
tid balansering tillgångsportföljefter eller matchningsträvanatt av
och skuldsidautbetalningsprofil inslag i hanteringcentraltutgör ett

risker.av
Generellt kan avkastningsskäl tala för avvika från heltatt en

riskeliminerande strategi. sådana förväntadFör andra strategier, där

avkastning tillmäts värde, skall risken begränsas för destörreett att
skall effektiva.vara

Bland de olika tillgångsportföljer vid kapital-kan skapassom
förvaltning finns det antal portföljer effektiva i dennaärett som
teoretiska mening, vilket innebär:

maximal förväntad avkastning för varje given risknivå och

minimal risk för varje förväntadegiven nivå denpå

avkastningen.

I dessa sammanhang kommer diversifiering i bilden som en
central metod for hantering risknivån. Genom välavvägdav en
diversifiering begränsas risker.

Den risk viss tillgångsporttölj beroendeärrepresenterarsom en
kombinationen olika tillgångar. Avkastningen olikapåav av

tillgångar t.ex. olika aktier kan mindreeller sarnvari-vara mer
erande. Om avkastningen aktiepå går kan också avkast-en upp
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ningen på aktie opåverkad ellertendera gåatten annan varaupp,
avkastningengå Hur olika samvarierar alltsåpå värdepapper ärner.

förcentralt den risk portfölj med dessa värdepappersom en
uppvisar.

I detta ligger förhållandevis gångsportfölj i sig kanriskfri tillatt en
innehålla enskilda tillgångar karakteriseras betydande riskavsom
mycket varierande avkastning. Genom konstruera till gångsport-att
följer med utgångspunkt från de enskilda tillgångsslagens egenska-

förhållandei till portföljsvarandra kan egenskaper medper en
avkastningavseende på och risk styras.

fler olikaJu tillgångar, desto väldiversifierad blir isorters mer
princip portfölj. portföljEn kan diversifieras i olika avseenden,en
t.ex.:

diversifiering inom till gångsslag avseende branscher, löp-t.ex.
tid etc.

till gångsslagdiversifiering mellan aktier och obligationerex.
diversifiering geografiskt avseende länder och valutor.

principerSammanfattningsvis gäller för godsom en
börtillgångsförvaltning tillgångssidan byggas med utgångs-att upp

frånpunkt

framtida åtaganden och-

olika tillgångars beroendeförhållanden.egenskaper och inbördes-
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5.2 Finansiella risker

Skuldsidan eller åtagandestrukturen således centralär utgångs-en
punkt för utformningen god tillgångsförvaltning. Om skulderav en
och tillgångar skulle kunna fullständigt,matchas skulle åtminstone
vissa finansiella risker kunna elimineras. I det följande belyses olika

finansiella risker. Termen risk används här i betydelsentyper attav
det handlar sannolikheten för dåligt utfall.ettom

Risk Definition

Inflationsrisk Risken för inflationen överstigeratt

avkastningen tillgången negativpå

realavkastning.

Ränterisk Risken portföljs elleratt en en
finansiell tillgångs marknadsvärde

sjunker till följd förändring iav en
räntenivån

förKursrisk Risken aktieportföljs marknads-att en
aktier värde minskar till följd förändradeav

priserna aktiemarknaden.på

Valutarisk Risken portföljs eller tillgångsatt en en
marknadsvärde sjunker till följd av en
förändring i valutakurs

Kreditrisk Risken för fordran betalas påatt en
tid eller med de hela belopputsatt som

fordran utgör.

Likviditetsrisk Risken värdepapper marknads-att pga.
situationen kan vid önskadomsättas

tidpunkt, till önskat pris ocheller

önskad volym.
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följandeI det redogörs fullständigt för innebörden inågot demera
olika riskbegreppen i uppställningen olika begränsaoch för sätt att
dessa risker.

Med begreppet riskfri tillgång principförstås i avkastningen äratt
säker och lånebeloppet med säkerhet återbetalas ingen kredit-att
risk.

Inflationsrisk

Samtidigt tillgång betecknas riskfri enligt kansom en som ovan,
givetvis tillgång med säker avkastning i nominella termeren en vara
klart riskfylld i reala reala avkastningenDen alltså inteärtermer.
garanterad. Med inflationsrisk risken för inflationenattavses
överstiger avkastningen tillgången dvs.på realavkastningen bliratt
negativ. Efterfrågan instrumentpå säker infla-realsom ger en
tionsskyddad avkastning följer behovet för förvaltaresparare attav

undvika inflationsrisk.kunna

praktiken saknas heltäckandeI uppsättning sådana instrument,en
aktierinvesteringar i tillgångsslag och fastigheter tjänarsommen

åtminstone långsiktigt minska inflationsrisken.att--

Ränterisk m.m.

En central fråga vid tillgångsförvaltning ränterisken.ocksåär
Med ränterisk principisolerad i hurföreteelsesom avses

avkastningen tillgång beror förändringar i Enräntan.en av
ränteförändring kan påverka priset värdepap-dels kursen påeller ett

dels avkastningen medel Ränteriskpå återinvesteras. kanper, som
därvid generellt delas i återinvesteringsrisk.prisrisk och

Prisrisken risken förär den räntebärande portföljens värdeatt
minskar eller ökar till följd förändring räntenivångenerellav en av

marknaden.på Prisrisken kan den omedelbarasägas representera
effekten ränteförändring.av en

Återinvesteringsrisken däremot den långsiktiga konsek-utgörs av
Återinvesteringsriskenränteförändringen. riskenär attvensen av

avkastningen medel skallpå återinvesteras i räntebärandesom
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minskar till följd förändringvärdepapper eller ökar denen avav
räntenivångenerella marknaden.

tillgångarnaRänterisken kan begränsas ränterisken hosattgenom
ränterisken förmatchas skulderna.mot

Ränterisken funktion utvecklingen marknadsräntornaär en av av
under viss tidsperiod tillgångens räntekänslighet.samten av

förändringenRäntekänslighet kan uttryckas värdet påsom av en
tillgång i för vissräntebärande uttryckt kronor eller procent en

räntekänslig-ränteförändring marknaden.procentuell på Ett mått på

duration. till och viktar denhet s.k. Detta mått hänsynär tar
obligationens faktiska löptid med denräntekänslighet beror avsom

hänförlig till tidpunkterna för ränteutbetal-räntekänslighet ärsom
förvaltare uppsättning tillgångar ochningarna. medFör enen

enbetalningstillfállen hantera ränteriskenskulder är sättett att
kontinuerligt korrigera tillgångsport-immuniseringsstrategi att

skuldportiöljens.följen dess duration medså överensstämmeratt
tillgångsförvaltaren åläggsRänterisken kan begränsas attgenom

%-igför 1maximalt tillåta viss räntekänslighet i kronoratt enen
Olikagenerella nivån marknadsräntorna.förändring i den

90-95 %uppskattningarmarknadsaktörers att enca avanger
i denbeakta förändringarportföljs ränterisk fångas attgenom

för ränteriskenräntenivån marknaden. Betydelsengenerella på av
olika löptiderförändringar räntenivåer för pårelativa mellan

avkastningskurve-tippnings- ellermarknaden som kan benämnas

enlighet därmed ringa.risk skulle i vara

Kursriskför aktier

nominellt skiljer frångivet inlösensvärde demVärdepapper med ett
fastigheter där det framtida värdet okänt.placeringar i aktier och är

fastigheter berorinvesteringar i aktier och påAvkastningen på
nettointäkter utdelningar etc. ochkombinationen löpandeav

värdeförändringar tillgångarna.på
investe-Kursrisken prisrisken därför central i samband medär

kursrisken i aktie-och fastigheter. totalaringar i aktier Den en
marknadsriskportfölj generell aktie-såvälutgörs som avav en

aktiespecifika risker.
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Marknadsrisken även kallad risk den risksystematisk är ärsom
förknippad aktiemarknadensmed Hur systematiskegenskaper. stor
risk i aktier kapitaltörvaltare fastställs iväljer ochatt tasom en
med tillgängsstrukturen beslutas. Risken följeratt som av expo-
nering enskild aktiemarknad reduceraskan inter-mot en genom
nationell diversifiering.

aktiespecifikaDen risken även benämnd osystematisk risk denär
risk ñrknippas med visst företag eller viss bransch.ettsom en

riskDenna går reducera diversiñering och kommeratt genom
därmed sig aktieindex.närmaatt

mål för långsiktigEtt porttöljförvaltare vanligen tillär att storaen
delar diversiñera bort den aktiespecifika risken.

Valutarisk

Diversiñering medel för riskbegränsning innebär ävenattsom
placering i utländska tillgångar kan komma ifråga. Ett särskilt skäl

för utlandsplaceringar kan vissa betalningar förutsätts skeattvara
i utländsk valuta.

tillgångar i utländskI den utsträckning valutaär eller betalningar
i valuta uppkommerskall ske utländsk valutarisk växelkursrisk.en

Avkastningen i svenska kronor på exempelvis amerikansktett
avkastningendelsvärdepapper beror på i dollar, dels denpå

växling dollar tillframtida kursen för kronor. Hanteringav av
valutarisker kan matchningsig olika former, med utgångs-bl.a.ta

punkt fran framtida valuta.betalningar i utländsk

1409156
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Kreditrisk

beaktatillgångsförvaltare harbetydelsefull risk ärEn attsom en
obeståndför låntagare kommer påkreditrisken, dvs. risken att en

brukarfall blir värdelös. Statspappertillgång ioch värstaatt en
riskfria i meningen de inte bär någonkarakteriseras attsom

kreditriskensåledes reducerakreditrisk. placerare kanEn attgenom
kan också minskafondförvaltarevälja andel Enstatspapper.storen
i antaldiversifiera portföljenkreditrisken ett stortattgenom

värdepapper.emittenters

får regleras normalttillgångsförvaltarekreditriskerDe taen
emittent förexponering varjeföreskrifter tillåten motomgenom

avseenderestriktionerräntebärande värdepapper samt genom
inom vissplaceringsslagoch fördelning påenhandsengagemang en

tillgångskategori.
normalt i för-reglerasspecifika motpartsriskenDen enmer

tillåtnateckning över motparter.

Likviditetsrisk

skall ske uppkommermed utbetalningarsambandI typatt annanen
erforder-riskenlikviditetsrisk. Härmednämligenrisk, attavsesav
tidlikvida medel itillinte kanliga tillgångar omsättas utan

likviditetsplaneringhanteras viavärdeforsämringar. Sådana risker
från utbetalnings-utgångspunktmedi princip går attutsom

kanmedel, eller sådana tillgångartid likvidai god haplanen som
varsel, till hands.med kortomsättas

deförteckning, revideras löpande, överOfta upprättas somen
Vad gällerlikviditet.ha tillfredsställandevärdepapper som anses

likviditetsriskenmetod för begränsajust aktier kan attatt varaen
aktier i utvaldai börsnoteradeplaceringarendast tillåta samt

likviditet.med godaktiefonder
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Olika riskhanteringsinstrument

Ett effektiviserasätt riskkontrollen vid förvaltningatt tillgångarav
använda s.k.är riskhanteringsinstrumentatt derivatinstrument.

Ofta sker handel med eller värdepapper samtidigvaror som en
utväxling tillgångar, exempelvis aktier och direkt bytsattav pengar

varandra. Dylik handel genomförs omgåendemot eller, med ett
uttryck, på spotmarknaden avistamarknaden.annat

Det emellertidär också vanligt kontrakt ingås före detatt att en
eller värdepapper levereras det handlar dåett kontraktvara om-

rörande framtida affärer. Ett pris kan överenskommas i anslutning
till order placeras, byts inteatt förränen motmen pengar varan

Ett s.k. terminskontrakt är avtal innehåller skyldig-senare. ett som
heten köpa eller sälja viss tillgång till i förvägatt överens-etten
kommit pris vid förutbestämd tidpunkt. Dylika kontrakt kanen vara
standardiserade eller ha individuell utformning. Terminskontrakten
kan gälla affärer i såväl värdepapper valutor.som

Optioner är kontrakt avseende framtida affärer.typen annan av
En option avtalär rättighet eller skyldighetett som ger en att
handla. En köpoption köparätten och säljoptionattavser en avser-

säljarätten specifik tillgång värdepapper elleratt valuta tillen-
förutbestämt pris under begränsad tid.en

Ett sådant riskhanteringsinstrument för fördelaannat risk äratt en
s.k. Vid swap skiftas ränte- ocheller valutabetalningarswap. en

olika karaktär mellan Ränteswappar kanparterna. användasav t.ex.
för minska riskerna då tillgångar skulder dåligtatt och balansera-är
de matchade.

Instrument terminskontrakt, optioner och swappar kansom
utnyttjas enskilt eller i olika kombinationer för hantera ochatt
begränsa risk. Dylika instrument benämns ofta derivat, eftersom de
härleds från handeln i den bakomliggande tillgången.

Riskhanteringsinstrument derivat till syftehar fördela risk.att
Exempelvis kan köp säljoption betraktas försäk-av en som en
ringskostnad för skydda effekterna kursfall påatt mot ettav en
aktie. Möjligheterna kontrollera riskerna med derivatinstrumentatt

vikt förär tillgångsförvaltare.storav en
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5.3 Tillgångsslag placeringsalternativoch

kapitalförvaltareFör finns olika placeringsmöjligheter kanen som
komma ifråga. huvudsak det sig följande alternativ:I rör om

räntebärande tillgångar

inlåning,-
statspapper,-
andra räntebärande värdepapper,-

kreditgivning,annan-
aktier,

fastigheter och

valutautländska tillgångar.

Rântebärande tillgångar

Med inláning medel placeras konto i bank ellerpåattavses
motsvarande med de räntevillkor förenas med det valda kontot.som
Kontoinlåning enligt standardiserade villkor eller s.k.kan ske som
specialinlåning individuella villkor rörande löptid,som avser
räntesats etc.

placeringhittillsvarande formen för de fonderade medlensDen är

inlåning. Inlåningen i Riksbanken ochjust nämntsgörs som
enligt beskriv-räntevillkoren knutna till den s.k. statslåneräntanär

i avsnitt 2.3ningen ovan.
för olika kreditinstrumentStatspapper i sig samlingsnamnär ett

föremitteras Statsskuldväxlar användsstaten.utsom ges av
diskonte-kortfristiga upplåning. Statsskuldväxlarna ärstatens ett

ringsinstrument formellt inte praktikennågon Iränta.som ger
emellertid till pris inlösensvärdeinhandlas växeln lägre dessänett

ränteavkastning.värdestegringen Förså att representerar en mer
obligationerlångsiktig upplåning emitterar med olika löptid.staten

Statsobligationer antingen konstrueradekan stats-vara som
skuldsväxlarna årlig ränteutbetalnings.k. nollkupongare eller med

kuponginstruments.k.

Under 1994 introducerade Riksgäldskontoret s.k. realränte-våren
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obligationer den svenskapå Värdeutvecklingen dessamarknaden. på
nollkupongs- obligationer konsumentprisindexknuten till såär att
de skydd inflationen.ett motger

Med andra räntebärande värdepapper i princip motsvarandeavses
låneinstrument andra änut staten.som ovan, avmen som ges
Exempel instrumentpå sådana emitterade företag,certifikatär av
kommuner och banker diskonterings-kortfristiga skuldebrevsom
instrument.

Mellanhandsinstitut bostadskreditmarknaden t.ex.som
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa, Spintab och SvenskAB

Fastighetskredit löpandeAB bostadsobligationer för sinutger
Ävenupplåning. andra mellanhandsinstitut Kommunkredit,som

Industrikredit Svenskoch Exportkredit kan finansiera sin kredit-

givning Industriobligationerpå motsvarande industri-sätt. utges av
företag. Vidare kan förlagslån banker, mellanhandsinstitututges av
m.fl.

kreditgivning omfattar bl.a. reverslån iAnnan regleras lagensom
1936:81 S.k. saleskuldebrev. lease back-arrangemangom
kan räknas hit. sådantEtt innebäräven t.ex. att ettarrangemang

fastighetföretag eller säljerkommun samtidigt överens-enen som
dels hyrkommelse ingås företaget fastigheten viss tid,påattom

fastlagdadels har enligtköpoption villkor då hyresavtaleten
upphör.

Aktier

Aktier placeringsform fråncentrala avseenden deskiljer sig isom
alternativ översiktligt För det förstabeskrivits är ettsom ovan.
räntebärande värdepapper kapital, medan aktierbevis utlånatett

ägarandelar i För det andra beroraktiebolag.representerar ett en
framtidaakties nominella aktuella marknadsforhållan-värde dåav

den, medan de placeringsalternativ beskrivits givethar ettovansom
nominellt värde vid inlöses.den framtida de Det skalltidpunkt även

placeringar i eller mindre likvida,aktier kannoteras att mervara
dvs. det kan eller sälja aktierna.mindre svårt attvara mer
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Fastigheter

Fastigheter tillgångsslag liknar aktier vad framtidaatt ettsom avser
nominellt värde marknadsbestäms vid motsvarande framtida

tidpunkt. Faktorer beakta vad gäller fastigheter tillgångsslagatt som
bl.a. förhållandevisär betydande förvaltningsresurser krävs ochatt
de kan svåra eller med andra 0rd de normaltomsättaatt att attvara
mindre likvida aktier.är än t.ex.

Valutautländska tillgångar

Valutautländska tillgångar dels utländsk valuta, dels ränte-avser
bärande tillgångar, aktier, fastigheter utländska.äretc. som
Investeringar i utländska tillgångar förmedel hantera riskerattsom
kan aktualiseras såväl för matchning for diversiñering.som

Matchning påkallas betalningar skall ske i utländsk valutaav om
och diversifiering den breddning i tillgångar möjliggörs.av som
Samtidigt det emellertid nödvändigt tydligaär ställa krav påatt
kontroll de valutarisker vid placering i utländskauppstårav som
tillgångar. ‘

För översiktlig jämförelse avkastningen vid placeringar ien av
olika tillgångsslag tabellen framgårnedan. Av tabellenpresenteras

placeringar i aktier långsiktigt och genomsnittligt givitharatt en
avkastning betydligt överstiger avkastningen obligationerpåsom
och statsskuldväxlar riskfri tillgång i tabellen. Det skall noteras att
den svenska obligationsmarknaden avreglerades först under senare

1980-talet.hälften av
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Tabell 5.1: Genomsnittlig årsavkastning olikapå placeringar
% och inflationstakt %

Sverige Sverige USA
1919-90‘ 1926-87’ 1926-87°

Aktier 11,5 % 13,1 % 12,0 %

Obligationer 5,1 % 5,2 % 4,6 %

Riskfri tillgång 5,7 % 5,4 % 3,5 %

Intlationstakt 3,7 % 4,6 % 3,2 %

Källor: 1 Frennberg Hansson se vidare underlagsrapport
från ConsultingAbovo bilagaAB, 19-21s.

2 Abovo Consulting bilaga 4AB 90s.

3 Abovo Consulting AB bilaga 4 22-24s.

Vad gäller skiljer l—3:eAP-fonden sig och 4:e fondstyrelserna
möjlighetendast den har placera i aktier. Iatt attgenom senare

nedanstående redovisas avkastningentabell på 1-3:e fondstyrelser-
räntebärande placeringar respektive avkastningen på 4:enas

fondstyrelsens för 1989-1993.placeringar åren Med reservation för
fåtaldet enbart handlar visar denna tabell skillnaderatt ettom

mellan avkastning aktierpå och räntebärande placeringar. Därtillpå
illustrerar tabellen den totalavkastningen aktierársvisa på kanatt

kraftigt.svänga
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placeringartotalavkastning påAP-fondensTabell 5.2:

Räntebärande Aktieplac m.m.
4:e fondstyrplaceringar

1-3:e fondstyr.

32 %%1989 5,2

-19 %%1990 14,7

16 %17,3 %1991

%1313,5 %1992

43 %17,9 %1993

AP-fondenfrånKälla: Material

sammanfattaskarakteristikahuvudsakligaolika tillgängsslagensDe

uppställning.i nedanstående

KarakteristikaTillgångsslag

tillgångarräntebärande ärKortfristigaRäntebärande
andrariskfylldakortsiktigt mindre ännominellatillgångar

tillgångar
matchninglöptid möjliggörBegränsad

och skuldermellan tillgångar
Inflationsrisk

realavkastningLångsiktig historisk

Sverige2 %,relativt låg

tillgångarKortsiktigt riskfylldaAktier
mindre riskfyllda,Långsiktigt ger

inflationsskydd
realavkastningLångsiktig historisk

Sverigedrygt 7,5 %,relativt hög

Övriga relativt illikvidaKortsiktigt riskfyllda,reala

visstriskfyllda,Långsiktigt mindreinvesteringar t.ex. ger
inflationsskyddfastigheter

resurskrävande avseendeKan vara
förvaltning
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5.4 Placeringshorisont

Utgångspunkten för matchning riskhantering olikaförmedel ärsom
och till skuldsidantillgångars tillgångskombinationers förhållande

åtagandestrukturen och placeringshorisonten.
framtid innebärBetalningar skall inom relativtgöras närasom en

placeringshorisont användas förkort för tillgångar skallen som
framdetta ändamål. motsvarande innebär betalningar längrePå sätt

placeringshorisonten för motsvarande tillgångar bliri tiden att
kortsiktigaGenerellt kapitalförvaltare ofta såvällängre. harsett en

långsiktiga från. Matchning innebär därvidåtaganden utgåattsom
betalningsåtaganden balan-kortsiktiga och långsiktiga skulderatt

lämpliga placeringarmed tillgångslag kortpåär resp.seras som
jfr.sikt. form durationsmått avsnitt 5.2 enligtlång Någon är,av

förtidigare redogörelse, brukligt använda matcha tillgångs-attatt
andra 0rd förskuldportfoljer eller med immuniseraoch att-

skuldsidanstillgångsportföljen basis struktur.på av
Förhållandet placeringshorisonten central för valet mellanäratt

studie Frennbergiolika tillgångar har belysts och Hanssonaven
pensionssparande ske aktiervid Lunds universitet Bör i Avkast-

Ekonomisk1919-1990 debatt 19913,ning olika tillgångar sidpå
mellanjämförelser aktier,219-229. studien långaI ränte-görs

bärande korta räntebärande olika placeringshori-ochpapper, papper
1, 10 respektive år. studie framstår både20 Enligt dennasonter

obligationer placeringaraktier och riskfyllda dåtämligensom
placeringshorisontplaceringshorisonten år. Vid femårigär ett en

skallrisken däremot ungefär aktier lägre20 % attanges gevara
vidavkastning obligationer riskfritt räntesparande, ochochän en

itjugoårig placeringshorisont aktierhar enligt studien stort sett
alltid sammanfattarvarit den bästa placeringsformen. Författarna

resultatet enligt följande:

Det innebär aktier i genomsnitt avkastning än räntebärandehögreatt ger
emellertidFör kort investeringshorisont år ärpåstatspapper. etten

sannolikheten aktier avkastning räntebärandeskall lägre änatt ge
tillgångar, dvs. negativ avkastningsdifferens, tämligen 40stor, caen
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Ju längre placeringshorisont desto mindre sannolikhetenärprocent. att
aktier är sämre än de andra alternativen...

Våra resultat pekar aktier bör dominera i portföljen föratt
placerare med lång investeringshorisont tio ochår uppåt...en

förvaltareFör med långsiktig placeringshorisont i enligheten ges
med denna undersökning för andel aktier istörreargument att en
portföljen. historisktI perspektiv har aktierockså varitett utnytt-en
jad placeringsform för långsiktiga placerare. Fastigheter som

Åtillgångsslag aktualiseras också vid långsiktiga placeringar. andra
sidan aktier och fastigheter riskfylldaär relativt tillgångslag för en
förvaltare med kort placeringshorisont.

Placeringshorisonten följaktligen olika för olika kapitalför-är

valtare. promemorian PlaceringsreglerI för försäkringsbolag Ds
1993:57, 48 framhålls:s.

viktigEn där liv- och skadebolag skiljer sig från varandra,parameter,
längden bolagensär på åtaganden. Ett livbolag kan ha åtaganden som

sigsträcker 50 fram i tiden skadebolagår medan vanligen tecknar
kortare kontrakt. därförDet är rimligt placeringshorisonten iatt ett
livbolag överstiger den i skadebolag. obligationsportföljIett en
avspeglas detta främst portföljens duration. Ett försäkringsbolaggenom
med korta åtaganden, mål minimera den finansiellaär risken,attvars
bör ha obligationsportfölj med låg duration, medan riskminimeran-etten
de bolag med långa åtaganden bör hålla portfölj högmed duration.en

vikt iAv sammanhanget också stabiliteten i placeringshorisontenär

tiden. livtörsäkringsbolagöver För kan i princip den tids-t.ex. ett
mässiga strukturen i åtagandena konstant tilltlödeettvara genom av

långsiktiga åtaganden. Placeringshorisonten för de i vårnya
utredning fondmedlenaktuella å andra sidan exempel iutgör ett

riktning i det den successivt avtagande.ärmotsatt att
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5.5 Jämförelser mellan fond-några större

förvaltare i Sverige

detta avsnitt jämförsI några svenska tillgångsförvaltare medstörre

tillgångsstruktur,avseende styrning, organisationpå se ävenm.m.
underlagsrapporten från Abovo Consulting AB i bilaga 4. De

förvaltare jämförs är:som

AP-fonden l-3,

Kammarkollegiet,
Nobelstiftelsen,

Skandia Investment Management,

Sparbanken Sverige och

SPP.Trygg-Hansa

5.5.1 Allmänt

Utvecklingen fondförvaltningsvensk har under decennierav senare
såväl politiska ekonomiska faktorer. Dagens fondför-styrts av som

valtning starkt påverkad ökat institutionelltär sparande,t.ex. ettav
friare kapitalmarknader och internationell spridning.

Förvaltningen skiljermedel sig i flertal avseenden mellanettav
olika kapitalförvaltare. föutsättningar,Det gäller lagreglerade hur

mycket medel förvaltas, styrning, organisationsom osv.
I nedanstående uppställning redovisas översiktligt storleken på

förvaltade medel och fördelningen olika tillgångsslag.på
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tillgångsslagFörvaltade Fördelning
mdrmedel

FastighetRäntebår Aktierkr
instr % % %m m

95 5AP-fonden 485 01-3 ca

Kammarkollegiet 76 2314 1ca

58 16Nobelstiftelsen 262-3ca

58 24Skandia 170 1-8,ca

35 65 0Sparbanken 4-5ca
Sverige

54 24SPP 270 22Trygg-Hansa ca

7-10.Consulting bilaga sidKälla: Abovo AB,

fondstyrelserna,1-3AP-fonden 1-3, med vilket här ägeravses
fastigheterinneha aktier. AP-fonden gäller ocksåinte Förrätt attatt

Sammasammanlagda kapitalet.far högst 5 % det övreutgöra av
inte klassasgäller för kategorin skuldtörbindelsergräns somsom

% kapitalet placerat ikreditrisk. Vidare får högst 10låg av vara
utländsk valuta.

placeringar aktier och fastig-Försäkringsbolagens innehav i reala

Försäkringsbolagen hartill 30-40 % tillgångarna.heter uppgår av
orsakas placerings-fördelning vilket bl.a.relativt likartad aven

andel tillgångarnaför försäkringsbolag vad denreglerna avser av
försäkringstekniska skulder. Störst andel realamotsvararsom

Sverigesförvaltarna har Sparbankentillgångar de aktuellaav
kapitalförvaltning.

fårkammarkollegietsi förvaltning fondmedelEnligt förreglerna av
finnsi aktier.60 % det bokförda värdet placerat Dethögst varaav

begränsningar rörande enhandsengagemang,också vissa andra

röstvärde m.m.
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Mâlformuleringar5.5.2

övergripandeDe målformuleringarna, inriktningen förangersom
förvaltningsarbetet, olika förvaltar-i deär likalyd ande hosstort sett

handlarDet i princip avkastningen vidmaximeraattna. om en
risknivå.avvägd Exempel målformuleringarövergripande är:

maximera för ATP-systemet,nyttan

maximera avkastningen givet fastställd risknivå ochen

väl avvägd diversifiering med bibehållen god nivåuppnå på

avkastningen.

Nobelstiftelsen den övergripande målsätt-exempelvisFör anges
tillväxt, inga preciserade avkastningskravningen god medansom

förAvkastningen skall tillräcklig täcka löpandehar desatts. attvara
det realkapitalet har säker tillväxt. Place-utgifterna under att en

oändlig.ringshorisonten ses som
påverkar målsättningfaktornviktigaste och krav påDen som

åtagandena.avkastning allmänt strukturen på innebärDetär sett en
avkastningskravfor framtidaväsentlig skillnad åtaganden ärom

allmännominella. detreella eller Dessutom är uppfattning hosen
institutionerna det är största betydelsede studerade att attav

liksommål ochkvantifiera krav konkretisera risk-försöka att
och faktiskbenägenhet placeringshorisont.

Riskspridning och avkastningen degod och stabil nivå ärpåen
övergripande kraven långsiktig placerings-hos förvaltare med en
horisont. Trots fokusering för de förvaltadelångsiktigpå tillväxt

medlen finns det viss känslighetdock hos flestade förvaltarna en
för kraftiga fluktuationer krav alltidi fondens ochvärde. Mål mäts

relationi till marknaden i form index.av
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5.5.3 Styrning

Vanligen gäller för kapitalförvaltande institutioner det finnsatt
beslutade regler vad placeringsmöjligheter i olikaexternt avser

tillgångskategorier. Exempelvis gäller för AP-fonden tillgångs-att
fördelningen hårt bundenär AP-fondens reglemente och attav
försäkringsrörelselagen för försäkringsbolagen.ger ramen

Vidare förekommer regel kapitalförvaltande institutionsattsom en
istyrelse placeringsreglemente fastställer restriktioner förett

förvaltningen. Ett placeringsreglemente innehåller normalt också

regler i fråga beslutsprocessen avseende placeringar.om
Vanliga riktlinjer för förvaltarna minimera kredit- ochär att

likviditetsrisker, medan marknadsrisker får inom fastställdatas
Matchning och diversifieringgränser. centrala inslag i risk-är

hanteringen. Användandet derivatinstrument i riskbegränsandeav
syfte ökar i takt med kunskapen ökar sådana instrument ochatt om
administration och redovisning för dessa instrument utvecklas.

övergripandeDen tillgångsstrukturen flertalet förvaltareanses av
det viktigaste styrinstrumentet, också kan resultera i storavara som

skillnader i avkastning mellan förvaltare. princip framhållsEn som
strategi bör fondförvaltningenär hela ochatt samma genomsyra

vikten behålla inriktningen denna väl fastställtsnär poäng-attav
Portföljstrategi viktigt och prioriterat område förärteras. ett

långsiktiga portfölj förvaltare. Mycket förvaltnings- och analysarbete
läggs också förhållandenpå rörande diversifiering, matchningner

tillgångar och skulder, samvariation mellan instrument ochav
marknader, likviditet risk kontra avkastning.samt

Indexering eller passiv förvaltning blir allt vanligare, främst på
marknader där förvaltarna själva valt bygga internatt upp
kompetens. Det vanligt förekommande förvaltningen delasär att

i passiv indexerad och aktiv portfölj.upp en en
gällerDetta exempelvis Trygg-Hansa SPP där viktiga

utgångspunkter för formulering mål och riskprofil utgörsav av
placeringshorisont, framtida åtgärder och försök konkretiseraatt
riskattityder. För lägga fast riskprofilen används bl.a. simule-att
ringar med olika effektiva portföljer. Med frånutgångspunkt en
normalportfölj delas då portföljen i indexerad del och delupp en en
för aktiv förvaltning.
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ihålla storleks-Allmänt betraktas det ofta lämpligt attsom
indexerade delen.ordningen fjärdedelar kapitalet i dentre av

huvudmännen ellerviktig del styrningenEn utgörs attav av
söka konkretiserastyrelsen preciserar mål kravoch attgenom

följande punkter:

riskbenägenhet,

känslighet för tluktuat-faktisk placeringshorisont inkl.

ioner,

likviditetskrav,X-

reella,åtaganden nominella ellerstruktur på

kreditrisker,X-

marknadsrisker inkl. valutarisker ochX

avkastningskrav.förväntad avkastning-X-

eller förvaltningstyrfråga övervägaEn är att externegenomannan
styrfrågorStrategiskt avgörande ocksåbäst. attanses varapassar

administrativför kompetens, bra rutinerförutsättningar godskapa
välutvecklat Som uppgiftuppföljning liksom systemstöd.för ett en

hålla kontrollfunktionstyrning ligger också ochövergripandeför att

förvaltningen skilda åt.

ansvarsfördelningOrganisation och5.5.4

för fondmed-gällerVanligen styrelse har det ansvaretatt ytterstaen
investerings-len. Som stöd oftautnyttjas i formexperter av en

denråd avseendekommitté eller förvaltarråd, vilka styrelsenett ger
tillgångsstrukturenstrategiska för fonderna.

kommitténrådet fördelarportföljansvarig ofta delEn en av
delegerarinom fastställtsedan medlen de styrelsen samtramar

tillgångskategori.befogenheter till ansvariga för respektive
illikvida, beslutasFastighetsinvesteringar, relativt ochär storasom

vanligendäremot på styrelsenivå.
fondförvaltningvanligasteDet organisera ärsättet attatt en

harorganisera den efter tillgångsslag samt att utse somen person
strategiska tillgångsför-övergripande portföljansvaret.det Den

styrelsenivå i organisatio-delningen beslutas angivits påsom ovan
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medan det löpande arbetet utförs tillgångskategori.nen, per
Specialiseringsfördelar kan ofta uppnås analys ocht.ex. attgenom
förvaltning utförs tillgångsslag.per

Bland de förvaltarna det vanligtstörre medär expertråd ochett
befattning analyserar portföljoptimering. Större förvaltareen som

har speciella finanscontrollersäven bl.a. har till uppgift attsom
analysera risk och främstresultat, inom tillgångskategorierna. Det
finns klara stordriftsfördelar i kapitalförvaltning främst avseende

analysfunktion och administration.

Analyser utförs i princip på två nivåer i organisationen. Port-
följstrategier analyseras och beslutas baserat bl.a. makroekono-på
miska analyser. Dessa analyser utförs nivånormalt på jämställden
med portföljansvarig och bereds inför beslut i styrelsen. Port-

följansvariga betonar den makroekonomiskagärna och portföljstra-
tegiska analysen viktigast.som

Särskilda analysfunktioner finns oftast för varje tilläven gångsslag.
Sådana analysfunktioner kan mycket resurskrävande. De störrevara
förvaltarna har analysfunktion för olikade tillgångs-en egen
kategorierna, de flesta använder sig normalt även externamen av
analyser för få heltäckande bild marknader och placerings-att en av
möjligheter.

5.5.5 Resultatuppföljning

Uppföljning resultat huvudsakligen index,görs i vissamotav men
fall även förvaltare. För korrekt uppföljning detärmot externa en
viktigt definiera hur avkastning och följamäts ävenatt att upp
resultatet längre tidsperiod.över en

Fondförvaltare försöker i så utsträckning möjligtstor som
marknadsvärdera sina portföljer. Det kan emellertid svårt attvara

marknadsvärderinggöra för vissa tillgångsslagen t.ex.som
fastigheter. I långsiktig verksamhet där den strategiska tillgångs-en
fördelningen det kritiska beslutet det inteär så vanligtmestses som

följa resultat för enskilda förvaltare följsatt resultat oftastutanupp
portfölj.upp per

Kontinuerligt följs risker i förhållande till de restriktionerupp
fastställts i placeringsreglementet.som



SOU 1994: 107 177

Rapportering och riskmåttavseende resultattillgångsstruktur,
med utveckling skertillsammans kommentarer marknadensom

vanligen månadsvis.

Kostnaderna för betraktasfondforvaltning delkan till stor som
fasta i och med specielltadministration analys tvåoch äratt
resurskrävande stordrifts-områden. finns betydandeDet därför

fördelar avseende just analys administration.och

årliga uppskattnings-De kostnaderna för förvaltning kan Sverigei

vis ligga mellan tiondels kanske 0,5 %några promille och av
förvaltat kapital beroende storlek, inriktningpå etc.

förvaltare tydligaAllt fler betraktar och klara ochpåstörre satsar
instruktioner administrativa tilloch rutiner grundensom en
välfungerande fondförvaltning.
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6 Kärnavfallsfonden

Allmärma förutsättningar och principer för kapitalförvaltning
redovisades i föregående kapitel. Därvid belystes bl.a. olika

finansiella risker, olika placeringsalternativ och placeringshori-
betydelse för valet mellan tillgängsslag. Vidaresontens angavs

principer vad karakteriserarför riskhantering liksom svensksom
fondförvaltningspraxis.

utredningsdirektiven 4:I anges

principerutredningen bör formuleraSyftet med och former förattvara
effektiv förvaltning fondmedlen och överväga fondmedlen medav omen

bibehållen säkerhet kan placeras närvarande, i syfte Ökafriare än för att
avkastningen på medlen. placeringar i skildaUtredningen bör belysa hur
slag tillgångar och med olika påverkar bl.a.placeringshorisontav
betalningsberedskap, riskspridning Jämförelser bör görasoch säkerhet.
med förvaltningen andra statliga fonder.av

detta kapitelI inledningsvis 6.1avsnitt de förut-presenteras
sättningar specifikaär för de fonderade medel inbetalatssom som
till enligt finansieringslagen, i fortsättningen benämndastaten
kärnavfallsfonden. avsnittI 6.2 belyses innebörden fortsattav en
inlâning i Riksbanken. Avsnitt 6.3 alternativet medär ägnat en
inflationsskyddad inlåning i Riksgäldskontoret. Alternativet med en
friare förvaltning i avsnitt 6.4.presenteras
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Vårt förslag beträffande framtida förvaltningenden ges samman-
fattningsvis i avsnitt 6.5.

6.1 Vissa utgångspunkter

6.1.1 på betryggandeKrav säkerhet och real avkastning

Den idag fondmedlen denränta på s.k. statslåneräntan.ärsom ges
Räntesatsen baseras därvid IO-årigapå den statsobligationsräntan,
medan räntebindningen endast månad. specialinlåningDennaär en

baserad på den långa med mycket kort bind-är räntansom men
ningstid enligt bedömning, idag från avkastningssynpunktär, vår en
ofördelaktig konstruktion.

Dagens placering de fonderade medlen innebär i sigav en
inflationsrisk. Däremot kreditrisk och likviditetsrisk minimala.är

Historiskt har realavkastningen fondmedlen varitpå lägre än

realavkastningen för andra tillgångsslag, vilket uppmärksammats av
såväl berörda myndigheter SKI och tidigare SKN SKB. Detsom
finns därför skäl friare placering ibör tillåtasövervägaatt om en
syfte öka den reala avkastningen.att

jämförelseEn ligger till hands vidare hurnära ärsom
avkastningen med dagens placeringsregler förhåller sig till annan
statlig medelsförvaltning. kan rimligtDet mal medels-ett attvara
förvaltningen bedrivs sådant avkastningen åtminstonepå sättett att
blir i nivå med vad andra statliga fonder storlek ochav samma av
i övrigt jämförbar karaktär ger.

Rättvisande jämförelser mellan förvaltare har olika attsom ramar
verka inom kan utföra.svåra Denna reservation skall iatt tasvara
beaktande vid jämförelser i 6.1tabell nedan. dennaI presenteras
avkastningstal för statlig medelsförvaltning under perioden 1989-93.
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förgenomsnittliga avkastningen medlenTabell 6.1: Den på

kärnavfallshantering jämfört med place-m.m.
Kammarkollegiet ochringar AP-fonden,av

avkastning %.Riksförsäkringsverket. Nominell

Kammarkoll Riks-AP-fondenGenomsn

försäkrränte-räntebär placavkastning på

konsortiet verket1-3:emedlen för kärn-

fondstavfallshant m.m.

5,2 %1989 11,1 %
9,7 %

%1990 13,1 % 14,7
18,4 %16,7 %

17,3 %10,8 %1991
12,5 %9,6 %

13,5 %10,1 %1992
16,9 %15,6 %

17,9 %8,7 %1993

bilaga 4 sid 28.Material från AP-fonden ochKälla:

Kammarkollegiet RiksförsäkringsverketSiffrorna för och avser
198990budgetår, dvs. osv.

iakttagelseändå säkerMed nämnda reservation kan göras:ennyss

varit lågRiksbanken inlånade medlen harAvkastningen på de i

refererade räntebärandejämfört avkastningen de i tabellenmed på

jämförelsen mellan långsiktigi statlig regi seplaceringarna även

aktier obligationer i avsnitt 5.3 ovan.avkastning ochpä

beskrivning planeradeavsnitt 2.1.2 allmän detI gavs aven
från kärn-åtgärdsprogrammet för hantering avfallet svenskaav

kraftsanläggningar. fonderade medlen avsedda för dessa realaDe är

avkastningskraven bör uttryckas i realaåtaganden. innebärDetta att
kanDärför bör sådana placeringar eftersträvasmått. ge ensom

långsiktigt avkastning.hög real
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Det krav fondmedlen placeras med hög säkerhet. Dettaär ett att
innebär möjlighet till friare placeringar kombinerasmåsteatt en
med strikta restriktioner avseende kreditrisk.

6.1.2 in-Förväntad och utbetalningsproñl

Kärnavfallsfondens intlöden dels avkastningen fondenspåutgörs av
behållning, dels avgifterde kärnkraftsbolagen betalar in.av som

förväntade utbetalningsproñlen planering,Den grundas SKBspå

sådan den framgår dokumentet Plan 93.senast av
fondensI nedanstående diagram visas uppskattningen av

nettoflöde kärnavfallsfondens framtida behållning i referens-resp.
fallet. Beräkningarna baserade Kärnkraftinspektionenspåär

avgiftsförslag 1994. framgåravseende därvid fondmedlenår Det att
förväntas fram till ungefär 2005-07, då behållningenårenväxa netto
uppskattas till 23 miljarder kr i 1994 priser. Därefterårsca
vänder nettoflödet avtappning från fonden.så det bliratt en
Fortfarande år 2030 finns emellertid 5 miljarder kr i 1994 årsrunt
priser i fonden enligt bedömningarna.
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6.1.3 Avtagande placeringshorisont

Med utgångspunkt från 1994 placeringshorisonten förår denär
delen fondmedlenstörsta mellan 15 30 år. För delochav en av

fondmedlen gäller längre placeringshorisont. Placeringshorison-en
ändlig och förär varje fortskrider.årten avtar som
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1.4 Likviditetsberedskap

Hittills har de verkliga årliga utbetalningarna inte skiljt sig väsent-
ligt från de gjorts i den årliga betalningsplanen.prognoser som
Fluktuationer visst knappastår problemutgör något frånett

likviditetssynpunkt.
vissEn likviditetsberedskap rekommendera i allär att sorts

fondförvaltning. Kärnkraftinspektionen f.n.uppskattar det äratt
lämpligt hålla 1-2 miljarder kr i mycket likvida tillgångar.att ca

6.2 Fortsatt inlåning i Riksbanken

Frågan huruvida fondmedlen fortsättningsvisäven börom vara
inlånade hos Riksbanken på idag, handlar i grundensättsamma som

vilka alternativenom
Dagens placering fondmedlen innebär inflationsrisk, medanav en

kreditrisk och likviditetsrisk minimala. Hittillsär har de fonderade

medlens realavkastning varit lägre realavkastningen för andraän
tillgångsslag. Detta har påtalats både ansvariga myndigheter ochav

kärnkraftsföretagen. Det kan således finnas fördelar vad gällerav
avkastning med utvidga fondens möjligheter till friare placering-att

Val tillgångskategorier bör i fall byggaså på antagandenar. av om
framtida förväntad avkastning risk i den totala portföljen.samt

förhållandeI till friare förvaltning fortsattkan kontoinlåningen en
i riksbanken allmänt karakteriseras i uppställningen nedan:som
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NackdelarFördelar

kontoin- ingen förhållandevisFortsatt kreditrisk

låning i ingen låg avkastning

Riksbanken likviditetsrisk ingen flexibilitet

inflationsriskenkel hantering och

obalans i förhål-

lande till de reala

åtagandena

Vid avvägning mellan fortsatt friare för-kontoinlåning elleren
följandevaltning kan belopp helt schablonmässigaänom vara- -

till viss ledning:

Kostnads-intäktspost Belopp

200 miljförbättrad kråren
avkastning med %-1

enhet betyder vid en
fondstorlek 20på

miljarder kr

20 miljkostnad för krårexterna
förvaltningsuppdrag då

den till 0,1uppgår % av
förvaltat kapital

kostnad for krårmilj4-5egen
förvaltning med ca
5-6 personer

Som tidigare avsnitt 6.1.1 avkastningen de inlånadepåärnoterats
medlen i Riksbanken inte statligai nivå avkastningen på andramed

fonders räntebärande nackdel iplaceringar. Detta anges som
tabellen dvs. det förhållandevisplaceringärattovan, ger enen som
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låg avkastning. Riksbanken har heller inte uttryckt någraatt
väsentliga förändringar i villkoren skulle kunna förenligt medvara
bankens roll.

Inlåningen i Riksbanken på nuvarande villkor medför vidare en
inflationsrisk. Inflationsrisken innebär med andra risk förord atten
realavkastningen blir negativ. Denna risk kan illustreras med det

fallethypotetiska fondmedlen förräntats till 1970-talets negativaatt
realräntetal och således urholkats inflationen.av

I detta sammanhang skall betonas fondmedlen avsedda föräratt
reala åtaganden, dvs. hanteringen kärnavfall Därförav m.m.
innebär inflationsrisk tillgångssidanpå obalans mismatchen en
i förhållande till åtagandestrukturen.

det följandeI alternativ ägnade tillgodoseärpresenteras attsom
kravet på real avkastning. Först behandlas i avsnitt 6.3nästa en
möjlighet till inlåning inflationsrisk Riksgäldskontorethos ochutan
därefter belyses alternativ med friare förvaltning avsnitt 6.4.ett en

6.3 Alternativet inlåningmed inflations-utan

risk

bakgrundMot de fonderade medlen avsedda för realaärattav
åtaganden således inflationsrisken, enligtär bedömning,vår ett

vägande skäl fortsatt inlåning i nuvarande form itungt mot en
Riksbanken. inlåning iEn sådana former det integör attsom
uppkommer inflationsrisknågon kan då alternativ.ettvara

En form för inlåning inflationsrisk inlåning hosärutan en
Riksgäldskontoret på villkor följer förhållandena påsom av
marknaden för realränteobligationer.

Som framgått avsnitt 3.3.3 realränteobligationer formärav en ny
obligationslån Sverigei Riksgäldskontoret förutav som ges av

första gången under våren 1994. Inledningsvis emitterades en
tjugoårig obligation i form s.k. nollkupongare dvs. ingenattav en
löpande betalas ut. Genomränta värdeutvecklingen på obliga-att
tionen knyts till konsumentprisindex neutraliseras inflationen till
skillnad vad gäller för vanliga nominella obligationer.mot som
Instrumentet kan särskiltsägas långsiktigaägnat placerare medvara



SOU 1994: 107 187

behov säkerställa viss realavkastning. Schematisktett stort att en
kan realränteobligationen karakteriseras nollriskalternativettsom
vad beträffar kredit- och inflationsrisk.

inflationsskyddadEn inlåning i Riksgäldskontoret skulle bygga på
marknadens värdering realräntan via den tjugoåri realränteobli-av ga
gationen. Utifrån den skulle sedan kalkyleras de villkornormen

skulle gälla för olika löptider, för förtidasom uttag etc.
Som framgår det följande avsnitt 6.5.4 bedömer vi emellertidav

sådan modell med inflationsskyddad inlåning för närvarande inteen
realiserbart alternativ.ettvara

6.4 Alternativet med friare förvaltningen

friareEn placering kan, jämfört med dagens inlåning i Riksbanken,
förväntas högre avkastning den totala risken förändrasutan attge en

En förutsättning förnämnvärt. sådan friare placering ären
emellertid den sker under strikt kontrollerade och regleradeatt
former riskerså hanteras ansvarsfullt och professionellt.att ytterst

första handI bör kravmycket gällastränga rörande kreditrisker.

6.4.1 för friare förvaltningFormer en

awägningenI mellan friare förvaltning fortsatt kontoinlåningoch
bör beaktas friare förvaltning olika former.kan i detatt ske Ien
följande illustreras renodlade förvaltningsformer vid friaretre en
förvaltning. De former belyses är:som

fondförvaltning sker helt i huvudmannens regi,egen

huvudmannen anlitar förvaltareeller flera externaen
förvaltningsuppdrag t.ex. Kammarkollegiet,genom

banker m.m., och

huvudmannen kombinerar förvaltning i regi medegen
förvaltningsuppdrag.externa
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för fondforvaltning kanolika formermellan dessaSkillnaderna

enligt följande:karakteriserasschematiskt

placeringarkontroll överförvalt-Egen
fördelaktigt siktpåkanning vara

varie-kompetenskraven på
ochtillgángsslagmedrar

marknader

internhöga kravställer

organisationkompetens,

m.m.

till kompe-för- tillgångExterna extern

valtnings-upp- tens
initiala kostnaderlågadrag

ställer särskilda krav på

uppföljningupphandling,

etc.

möjlig efteranpassningEgen och

marknaders kravolikaförvalt-extern
jämförelsermöjligheter tillning

ochmellan externegen
förvaltning
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Den huvudmanär för fondförvaltningen i samtligahar fallsom tre
praktiska möjligheter till direkt påverkan placeringsverksamheten

till skillnad från vad gäller vid riksbanksinlåning.som-

6.4.2 Kompetenskrav förvaltningskostnaderoch

Hög kompetensnivå givetvisär generellt önskvärd, olikasett men
förvaltningsformer kan ha olika krav på kompetens.

Behovet bredd i kompetens bestäms bl.a.av av:

strategisk tillgångsstruktur,
diversifieringsgrad och

placeringshorisont.

fondFör endast placerar i svenska räntebärande värdepap-en som
kompetenskravetär lättare uppfylla förvaltningattper genom egen

det förän fond medär väl diversifierad portfölj i tid ochen en
Ju fler tillgångsslag och marknader portföljen skall täckarum. som

in desto krav bred kompetens.större Generellt finns större
möjligheter erhålla kompetensbreddatt storen externgenom
förvaltning uppbyggandetän förvaltning.genom av en egen

Fortsatt riksbanksinlåning medför inga merkostnader eller ökade
krav på jämfört med dagens läge och inga krav ställs påresurser
specialiserad kompetens.

Kostnaderna för kapitalförvaltningen ocksåbehöver in införvägas
val förvaltningsform.ett Förvaltningskostnaderna skall emellertidav

inte betraktas i relation förväntad avkastning.tillseparat utan ses
Det finns i allmänhet betydande stordriftsfördelar inom området

analys och administration, varför kostnaderna internför förvaltning
förhållandei till förvaltat kapital sjunker fondensmed storlek. För

förvaltningsuppdragexterna varierar kostnaderna, de prissättsmen
vanligtvis procentuell andel förvaltat kapital.som en av

Kostnaden för förvaltning beror delvis på vilka tillgångsslagegen
portföljen tillgångar innefattar. Generellt kräver ränte-som av

bärande värdepapper mindre personella för analys änresurser
aktier. Fastigheter kräver större personella för förvaltningresurser

aktierän och räntebärande värdepapper.
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anlitande förvaltare varierar kostnaderna bådeFör externaav
inom Sverige och internationellt.

allmänhet torde förvaltare kunna förväntas högreI externen ge
avkastning mindre omfattande, förvaltning eftersomän en egen

då finns tillgå.analyskompetensstörre att
Kärnavfallsfondens del kräver alla förvaltningsalternativFör -

undantag fortsatt inlåning viss förstärkning personellamed av av-
Även endast förvaltare anlitas behöverexternaresurser. om en

intern för makroekonomisk analys och beslutexpertgrupp om
portföljstrategi bildas för upphandling och utvärde-kompetenssamt
ring förvaltare byggas Kombinationen ochexterna egenav upp. av

byggasförvaltning har den fördelen intern kompetens kanattextern
kompetensde minst resurskrävande områdena, medanpå externupp

för övriga placeringar förvaltningsuppdrag.utnyttjas genom

6.4.3 avkastning riskKontroll avseende och

höjatill placeringsverksamheten i syfteMöjlighet attatt styra
vidavkastningen fonderade medel finns i alla alternativpå utom

inlåning.fortsatt

fondmedlen i syftebästa kontrollen hur placerasDen över att-
internt.påverka avkastningen erhålls medlen förvaltasom-

för negativKreditrisk, ränterisk, kursrisk för aktier riskensamt en
restriktioner väl valdrealavkastning kan ochstyras genom en

avseenderiskñlosofi. Policy och placeringsregler kravsamt
rapportering fondens förvaltning placerings-för kan i ettanges
reglemente.

Om förvaltare anlitas, eller delvis, kontrollhelt kanexterna av
hur medlen placeras erhållas placeringsreglementeattgenom
fastställs i förvaltningsavtalen fördelningde ochexterna genom av

olika förvaltare. vis möjligmedlen mellan På detta kan både

avkastningsnivå risknivå Vidoch påverkas. anlitande externaav
erforderlig förförvaltare det viktigt kräva in rapporteringär att att

bibehålla kontrollen hela fondens avkastnings- och risknivå.över
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Flexibilitet

flexibilitetStörst avseende förändringar i strategi m.m. ger
alternativet med förvaltning. förvaltare anlitasDå ärexternaegen
det viktigt i avtal förvaltningsuppdragets löptid inklusiveatt ange
uppsägningstid och de regler gäller avseende placeringar försom

högstauppnå möjliga flexibilitet.att
Av central betydelse vad flexibilitet också den inomäravser ram

vilken den kapitalförvaltande organisationen har verka, dvs. vadatt
skall lagreglerat. Ju snävaresom vara ram som anges genom

lagstiftningen, desto mindre för förvaltandeden organisa-utrymme
tionen viceoch Den utformning vi funnit ändamålsenligversa.-
härvidlag framgår förslagvårt nedan.av

En friare medelsförvaltning bör enligt vår uppfattning utformas

enligt följ ande riktlinjer. Vi använder därvid beteckningen Kärnav-

fallsfonden förvaltandeockså detpå organet.

6.5 Förslag Kärnavfallsfondenom

Vi såväl alternativet med friare förvaltningattmenar en som
alternativet inflationsskyddad inlåningmed i Riksgäldskontoreten

föredra framför nuvarande inlåning i Riksbanken.är att
och för friI med förord förvaltningvårt detpå visätten som

redovisat har vi också bortvalt form exklusivt förvalt-varje av
ningsuppdrag till någon de verkar kapital-placerare påav som
marknaden.

friareEn förvaltning har vi bedömt medföra möjligheterna tillatt
långsiktigt hög avkastning till Säkerheten betryggan-ärtasen vara.

de, eftersom mycket krav organisation,kan ställas påstora
kompetens, uppföljningsrutiner etc.

Vi föreslår nuvarande regler för kapitalförvaltningen ändras iatt
enlighet med de riktlinjer avsnitt 6.5.1 6.5.4.ipresenterassom -
Förslaget innebär Kärnavfallsfonden i uppdragatt attges ansvara
för kapitalförvaltningen. Ytterligare för utformningunderlag imer
detalj rapporteringssystem återfinns bilagaiav m.m.
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Organisation6.5

medfristående enhet,Kärnavfallsfonden bildasbör ensom en
Grundläggande bestämmelserregeringen.styrelse utses omavsom

framgå finansieringslagen.Kärnavfallsfondens verksamhet bör av
fondens placeringsverksamhet.ansvarig förStyrelsen skall vara

erfarenhetmed ingåendebör ingåI styrelsen avpersoner
sakkun-kapitalplaceringar och medfrågeställningar vidstrategiska

sjuStyrelsen bestå högstfinansiell ekonomi. börskap inom av
ledamöter.

för kärnavfallsprogrammetfinansiellabakgrund detMot ansvarav
avgiftsskyldiga finns anledningde detkärntekniklagen åläggersom

till styrelseplatsernaför regeringen å två utseatt personeraven
Styrelsen börkärnkraftsproducerande företag.tillmed anknytning

för SKB ochadjungera företrädaremöjlighet till sig närmastha att

Statens kärnkraftinspektion ochmyndigheterberörda statliga
väl förtrogen medstrålskyddsinstitut i syfte kunnaStatens att vara

använda kärnbränsletsluthantering dethur förprogrammet m.m.av
6.5.3.jfr. också avsnittutvecklas

fondförvaltningen,chefen förstyrelsen, förutomTill sin hjälp bör

förförbereder ärendenanalyserar ochexpertrádha ett som
styrelsen.

organisation medlitenKärnavfallsfonden bör bygga upp en
portföljstrategisk analys-makroekonomisk ochavseenderesurser

upphandlingför utvärdering ochkapacitet kompetenssamt av
bör tillskapasförvaltare. sådan ävenEn expertgruppexterna om

fondförvaltningsfunktion byggsingen upp.egen
förvaltning innebärutformning friförord för dennaVårt av en

väljs bort. Särskilt skallsamtidigt andra formergivetvis noterasatt
förvaltningsuppdrag tillvarje form exklusivtvi avfärdaratt av

vimotiveraskapitalmarknaden. Dettaaktör pånågon attav
bedrivas effektivarefår förutsättningarbedömer förvaltningen attatt

och utnyttja konkurrensenhandlingsutrymme kanstyrelsen harom
penningplacerare.mellan olika
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6.5.2 Placeringsrestriktioner

Målsättningen för Kärnavfallsfonden skall medlen placerasattvara
kravenså långsiktigtpå hög real avkastning, tillfredsställandeatt

betalningsberedskap och riskspridning betryggande säkerhetsamt
tillgodoses. Mot bakgrund dessa krav bör Kärnavfallsfondenav
kunna placera sina tillgångar i aktiersåväl räntebärandesom
instrument. Vidare bör placeringar hos Riksbanken och Riks-
gäldskontoret tillåtas det skulle visa sig sådan inlåning kanattom
förenas med tillfredsställande villkor. För placeringar likvidaav
medel bör också andra banker tillåtas.

Den maximala andelen aktier bör emellertid 40 %utgöra av
fondens marknadsvärde. Denna restriktion motiveras med att
placeringshorisonten endast medellång.är Dessutom place-är
ringshorisonten hela tiden avtagande. Eftersom Kärnbränslefonden
inte innehar placeringar i aktier idag det dessutom antal årtar ett att

tillfredsställandepå bygga liksomsättett så småningomattupp
avveckla aktieportfölj.en

För placeringar i aktier bör det krävas dessa skallatt vara
noterade på svensk eller utländsk börs. Syftet härvid till-är att

skallgångarna lätta likvida.varaomsättaattvara
För riskerna skall begränsas bör vidare aktieplaceringar kunnaatt

spridas olikaöver marknader och branscher. För hindraatt att
sådan placeringsverksamhet får icke avsedda spekulativa inslag bör
det ställas särskilt krav styrelsenpå gång år tillett att en per
regeringen skall redovisa vilket aktieplaceringarnapå till-sätt
godosett de övergripande kraven riskspridning och betryggandepå
säkerhet.

Kärnavfallsfonden bör alltså kunna iplacera utländska värde-
Andelen utländska värdepapper föreslås dock begrän-papper. vara

sad till högst 30 % fondens värde, med begränsning för varjeav en
tillgångsslag aktier och räntebärande värdepapper halvapå denna
andel. Vi förordar allmänt investeringar främstutomlands görsatt
på likvidastörre marknader.

På grund fastighetsplaceringar karakteriseras illikvidattav av en
marknad och höga kostnader för resurskrävande förvaltning anser
vi eventuella placeringar i fastigheter för Kärnavfallsfondenatt bör

endast i formgöras placeringar i fastighetsaktier.av

14-09157
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itill inflytandeKärnavfallsfondens möjligheterbegränsaFör att
samtliga aktierfå högst feminnehavbolag bör utgöra procentett av

femröstvärde, högstaktierna har olikaelleri bolaget, procentom
i bolaget.för samtliga aktierröstetaletav

spritt inomaktier bör vidareinnehavKärnavfallsfondens varaav
femför riskerna. Högstsektorer begränsamellan olikaoch att

aktietillgångarnamarknadsvärdetsammanlagda pådetprocent av
eller tillenskilt aktiebolaghänförligt tilldärför fåbör ettvara

koncern.ingående iföretag samma
utsträckning,i fall i vilkenoch såkan diskuterasDet om,

derivatinstrument.utnyttja olikakunnaKärnavfallsfonden skall

välinstrumentsidangäller dessa åGenerellt ärattsett som,ena
Å andra sidanfinansiella riskerna.begränsa deutnyttjade, tjänar att

interestriktionernaemellertid också, ärsådana instrumentkan om
syfte. Vispekulativti ickeanvändastillräckligt starka, avsettett

förvaltnings-samtidigtinslag bör hindrasspekulativaatt sommenar
effektivt.skötaskunnaarbetet måste

tillåtasdärför kunnaderivatinstrument börhandel medViss om
finansiellaminska deförvaltningen ellereffektiviserasyftet är att

säljaavsikt köpa ellerkopplad tillhandelnriskerna och är attom
särskild kontrollståndfå tillunderliggande tillgångar. För att aven

linjer bör detföljer dessaderivatinstrumentanvändningenatt av
redovisarregeringentillstyrelsens gång årsärskilt krävas att en per

derivatinstrument.medhandel skettden som
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6.5.3 Styrelsens och rollansvar

Styrelsen skall ansvarig för förvaltningen anförtroddavara av
medel.

I avsnitt 6.4.1 belystes innebörden för-externav egen resp.
valtning och möjliga kombinationer däremellan. Mot denna
bakgrund har funnitvi det motiverat formulera lagregleratt som
kan för förvaltningen skall kunna bedrivasutrymme interntattge
ocheller Vi finner det alltså inte motiverat i lagexternt. fastslåatt
graden intern förvaltning. Däremot rekommenderar viav att
förvaltningen, åtminstone inledningsvis, i fullt sker viastort sett ut

förvaltningsuppdrag.externa
Det bör alltså styrelsens tillse tillfreds-ytterst att attvara ansvar

ställande avkastning de fonderadepå medlen erhålls. Det bör därför
styrelsens uppgift både ange fondförvaltningens inriktningattvara

i form strategisk tillgångsstruktur och fastställa regler ochattav
restriktioner risknivåavseende för förvaltningen.

Styrelsen bör vidare fastställa den tidsplan under vilken den
beslutade tillgångsfördelningen skall uppnås.

Styrelsen bör i placeringsreglementeäven fastställa s.k. limiterett
för avvikelser från den beslutade strategiska tillgångsfördelningen.

Portföljer kan förvaltas eller mindre aktivt. Styrelsen börmer
besluta lämplig nivå för aktiv förvaltning. Passiv förvaltningom
innebär kapitalet placeras i enlighet med denatt beslutade tillgångs-
strukturen och inom tillgångsslag fördelas enligt något lämpligtett
index.

Syftet med regler finansiellaär de riskerna skall kunnaatt
kontrolleras Inom för de begränsningar place-noga. ramarna av
ringsmöjligheterna föreslår,vi skall styrelsen de ytterliga-som ange

begränsningar rörande placeringar i tillgångsslag, enhands-re
krav på och tillåtna derivat-motparterengagemang, motparter,

instrument se vidare bilaga 58-66 krävs.etc. I dettas. som
skall ingå på tydligt förberedasätt och riktlinjeratt ett förge
uppbyggnad och avveckling tillgångsslag.av
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6.5.4 rekommendationerAndra

Placeringshorisonten till början relativt lång, 15-30 förårär en
fonderade Samtidigt förkortas place-dagens medel.merparten av

ringshorisonten successivt. följer aktieinnehav,Härav äratt som en
relativt riskfri placering endast lång sikt, efter uppbyggnads-på

minskasperioden bör successivt.

variationerna i fondens mark-aktier ingår i fonden kommerDå

jämförtnadsvärde kunna tiden med idag.högre Dettaöveratt vara
viktigt anslutning till fondens marknadsvärdeiär att notera att

fondbehållningen till grund för avgiftssättningen. För inteläggs att
därför formskapa onödiga förändringar i avgiftsnivån bör någon av

förlångsiktig bedömning fondbehållningen läggas till grundav
avgiftssättningen.

överskridanden angivnaVi vidare eventuella deatt avmenar
givetvis skall föranleda korrigeringar ochplaceringsgränserna att

dessa skall det lämpligt.sågöras ärsnart
Statens kärnkraftinspektion bör också i fortsättningen frågorpröva

Inspektionen bör därvidanvändning avgiftsmedel. ha rätt attom av
utbetalning medel för de ändamål de avsedda för.begära ärav

Samtidigt emellertid Kämavfallsfonden kunna krävabör att
utbetalnings-Kärnkraftinspektionen regelbundet inkommer med

sikt i övrigt de upplysningarplaner olika och lämnarpå ärsom
för effektiv fondförvaltning.ändamålsenliga en

3 frågan enligt direktiven vilketkapitel aktualiseradesI om
vid beräkning avgiften. Virealräntemått bör användassom av

medlen förvaltas. Därför föreslårdetta beroende huräratt avmenar
Kämavfallsfonden årligen rekommendation tillvi lämnaratt en

Statens kärnkraftinspektion vilket realränteantagande börom som
vid avgiftsberäkningen.användas

förutsättning för förslag det inteEn vårt uppstår någraär att
förändringar i inkomstskattehänseende. Vi finner inte sannoliktdet

eftersom förslagetssådana förändringar sker, innebörd äratt att
till särskild statligmedlen enligt bestämmelser i lag inbetalas en

fond också förvaltar medlen. För jämförelse kan nämnas attsom
konstruktionen i dessa avseenden liknar AP-fonden.

förslag innebär i finansieringslagenVårt lydelsen behöveratt
ändras vad föreskriften § skall7 medlen placeras påattavser
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räntebärande ikonton iställetRiksbanken. förslaget skallEnligt
medlen överföras till fond, harKärnavfallsfonden, atten som svara
för hur medlen placeras inom föreslås iför vad ståsomramen-
lagen.

I lagform bör vidare medlen placeras kravenskall såatt attanges
långsiktigt hög realpå avkastning, tillfredsställande betalnings-

beredskap och riskspridning säkerhet tillgodoses.betryggandesamt
lagen bör begränsningarI placeringar i enlighetäven rörandeanges

med vad angivits i 6.5.2.avsnittsom ovan
Förslag till ändringar i finansieringslagen återfinns inledningsvis

i betänkandet. förModell ändringsförslagen, liksom för förslag till

vissa ytterligare bestämmelser, i huvudsak AP-fondens reglemen-är
1983:1092. Därifrån också föreslagna formuleringarärte av

stadganden redovisning, revision hämtade.om m.m.

Ytterligare behov föreskrifterav

Vi vill också framhålla det behövs ytterligare bestämmelseratt
rörande bl.a. styrelsesammansättning, beslutsregler, redovisning och

revision, frånvi har här utgått dessa i huvudsakattmen mer
detaljerade i förordning.bestämmelser anges

regeringenlagförslagetI 7e § fastställer ytterligareattanges
förvaltningen medlenbestämmelser i Kärnavfallsfonden.om av

reglerasFöljande punkter bör vadutöver i lagförslaget.angessom

Styrelsen skall ledamöter.bestå Av leda-högst sjuav
förordnarmöterna ordförande.regeringen tillen

Ledamöter förordnas för intill dess balansräkningtiden

fastställtshar under då förordnandettredje efter det åråret

meddelades.

Regeringen får entlediga ledamot den tid föräven omen
vilken han förordnad inteär har gått ut.

Styrelsen beslutsförär de närvarande vidom samman-
trädet fler hälften antalet ledamöter.är än av
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flestaden mening destyrelsens beslut gällerSom som
utslags-röstetal har ordförandensig Vid likaförenar om.

röst.

Omskall protokoll föras. någonstyrelsesammanträdeVid

skiljaktigbeslutet anmälersamband medledamot i

protokollet.antecknas imening, skall denna

fråga avtalinte handläggastyrelseledamot fårEn en om
heller handläggafår inteoch styrelsen. Hanmellan honom

tredjefondstyrelsen ochavtal mellanfråga man,en om
kan stridaväsentligt intresseharhan i frågan ett somom

ochjämställs rättegångMed avtalfondstyrelsens.mot
talan.annan

förbehövsde tjänstemänfår anställaStyrelsen som
och övrigaderas lönerfondförvaltningen bestämmasamt

arvodenbestämmeranställningsvillkor. Regeringen om
i styrelsen.till ledamöterandra ersättningaroch

rörandelagbestämmelserna gränserbakgrund de föreslagnaMot av
haför ocksåpraktiska skäl7d § finns detför innehav att en

lydelse.följandebestämmelse av

förvärvetparagraf efteri dennaOm någon gränsernaav
avvecklas iinnehavetöverskridas, skallkommer att

lämpligt.detmotsvarande mån så ärsnart

förslag tillföljanderevision bör ocksåredovisning ochRörande

bestämmelser anges.

kalenderår. StyrelsenskallStyrelsens räkenskapsår vara
årsredovisning.april varje lämnaskall före den 1 år

balansräkningresultaträkning ochbestårDenna samtav
Årsredovisningen skall iFörvaltningsberättelse. upprättas

redovisningssed.enlighet med god
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Regeringen förordnar revisorerminst två granskaatt
Åtminstonestyrelsens förvaltning. revisorerna skallaven

auktoriserad. Revisorerna får vid fullgörandet sittvara av
uppdrag anlita biträde.

Revisorerna förordnas för tiden intill dess balansräkning
har fastställts nästa gång. Regeringen får entlediga en
revisor den tidäven för vilken han blivit utsedd inteom
gått ut.

För varje kalenderår skall revisorerna revisions-avge en
berättelse, skall överlämnas till styrelsen inom 14som
dagar efter det årsredovisningen har kommit revisorer-att

till handa.na

Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse fören
omfattningen och resultatet revisorernas granskning ochav
inventering de under styrelsen stående tillgångarnaav

uppgift anmärkning föreligger årsredovis-samt motom
ningen, fondstyrelsens bokföring eller i övrigt mot
styrelsens förvaltning. Om det föreligger anledning till

anmärkning skall den i revisionsberättelsen. Reviso-anges
meddela erinringarfår också de i berättelsen dererna som

påkallade.anser

En revisor mening ellerär skiljaktig i övrigtsom av
finner särskilt uttalande detta ipåkallat får revisions-ange
berättelsen, han inte särskild sådan berättel-om avger en
se.

Sedan revisionsberättelsen styrelsenhar kommit till handa,
skall styrelsen överlämna årsredovisningen ochgenast
revisionsberättelsen till regeringen, den 31 majsenastsom

år skall frågan fastställelseavgöra balans-samma om av
räkningen.

Samtidigt med styrelsen överlämnar årsredovisning ochatt
revisionsberättelse till regeringen skall styrelsen även
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förvaltningenredovisningöverlämna motaven egen
särskiltredovisning skalldennabakgrund 7b-e Iav

placeringar i aktier gjortsuppföljning delsingå attaven
handeln med derivat-7d §§, delsenlighet med 7b ochi

medi enlighet 7cinstrument skett

siktRiksgäldskontoret alternativ páInldning i ett-

inlåning i RiksgäldskontoretinflationsskyddadAlternativet med en
god realavkastningmöjligheter tillinnebärahar vi f.n. bedömt en

väsentliga fördelar.alternativ alltså hakanlång sikt. Detta

möjligt törorda sådanvi inteEmellertid det attsom nuser
helt i Sverigemarknaden for reallåninlåning. Problemet ärär att ny

specificera.realinlåning inteför gåroch villkoren ännu attatt en
sittoklart tillalternativet i nulägetinnebär helt enkelt ärDetta att

innehåll.
Kärnavfallsfonden kan,för den föreslagnaStyrelsen enomav oss

introdu-realränteobligationer denförmarknad uppstår typav som
i sådanaplacera1994, givetvis kommaunder våren attcerats

obligationer.
beredningen vårtden fortsattaregeringen underVi förordar att av

alternativetmöjligheterna tillytterligare undersökaförslag låter

Riksgäldskontoret.inlåning i
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7 Framtida kärnavfallskostnader

7.1 Inledning

I avsnitt 2.1 lämnades kortfattad redogörelse de åtgärderöveren
hittills vidtagits och planeras i Sverige för handsom att tasom om

kärnbränsleanvänt och det kärnavfall uppkommer vidsom
rivningen kärnkraftverken.av

I detta kapitel redogörs för bedömningar idag degörssom av
framtida kostnaderna följdtill kärnkraftsföretagens åtagandenav
enligt kärntekniklagen. kostnaderDessa utgör utgångs-en av
punktema för avgiftssättning och fondering enligt finansierings-
lagen.

Vissa delar avfallshanteringssystemet redan i drift ochärav
därmed kostnadernaär for dessa delar kända. Detta gäller det
centrala mellanlagret för CLAB vidanvänt kärnbränsle Oskars-
hanm, slutförvaret för radioaktivt driftavfall SFR utanför Fors-
mark, med MS Sigyn.samt transportsystemet

Stora delar återstår emellertid för SKB planera, få godkändaatt
tillsynsmyndigheterna, bygga driva.och Detta gäller inkaps-av

lingsanläggningen för kärnbränsle,använt djupförvaret för använt
kärnbränsle och långlivat avfall slutförvaret för riv-annat samt
ningsavfallet. Vidare återstår rivningen kärnkraftverken.av

planeringenI de framtida anläggningarna, liksom i kost-av
nadsberäkningarna, används känd teknik tillämpas inomnu som
kärnteknikindustrin eller inom andra områden. Det gäller försåväl
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inkapslingsanläggningen med fjärrstyrd hantering i strålskärmade

celler, för sprängning och utformning tunnlar och bergrumsom av
i djupförvaret. faktumDet anläggningar mednågra motsvarandeatt
funktion inte tagits i bruk i världen,ännu någonstans fleraäven om
länder arbetar efter liknande planeringsförutsättningar Sverige,som

emellertid tekniken i vissa delar betraktasgör måsteatt som
oprövad.

Till detta kommer tillsynsmyndigheterna inte haräven ännuatt
fastställt vilka säkerhetskrav beträffande den långsiktiga säkerheten

skall gälla för godkännande anläggningarna. Varkensom av
tillsynsmyndigheterna eller regeringen har slutligt denännu prövat

för slutförvar,metod den s.k. KBS-3 SKBmetoden, planerarsom
för, nyligen uttalat den kan lämplig för detäven attom man vara
demonstrationsförvar SKB bygga.attsom numera avser

Det kan inte uteslutas upptäckter eller förhållandenatt nya nya
berör kärnavfallet medför andra lösningar de dagensänattsom som

planering ifrånutgår blir de förverkligas i framtiden. Vilkasom
kostnader detta i fall föraså skulle med sig har vi idag ingen

såledeskunskap och kan hänsyn till i kostnadsberäk-taom,
ningarna. välfungerandeMed det och säkra för mellanlag-system
ring det använda kärnbränslet vi har i Sverige fråganärav som om

slutförvar i Sverige från tekniska utgångspunkter inte akutnågotett

problem.

Mycket talar emellertid för Sverige bli förstakan deatt ett av
länderna, kanske det allra första, bygger förett systemsom
direktdeponering kärnbränsle. Det innebär i fallanvänt så attav
utländska erfarenheter inte kommer kunna utnyttjas vid kost-att
nadsberälcningarna.

Detta några faktorer försvårar bedömningenär desom av
framtida utgifterna för hand kärnbränsle ochanväntatt ta om

avfallradioaktivt från kärnkraftverken. Eftersom det denär

generation använder sig kärnkraften också via avgiftersom av som
skall betala för den kommande hanteringen kärnavfallet måsteav
dock dessa framtida och delvis okända kostnader beräknas redan i

fördagsläget, sedan löpande korrigeras allteftersom planerings-att
förutsättningarna klarnar. Sverige åvilar denna uppgiftI SKB. SKBs

beräkningar granskas sedan SKI också lämnar förslag påav som
avgift för det kommande Avgiften fastställsåret. regeringen.av
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7.2 SKBs kostnadsberäkningar

7.2.1 Allmänt

SKB har i enlighet med kraven i fmansieringslagen alltsedan 1982

årligen kostnadsberäkning de totala framtidaöverpresenterat en
kostnaderna för hand och slutforvara kärnkraftensatt ta om
radioaktiva restprodukter, för riva kärnkraftverken. Dessasamt att
beräkningar redovisas i de s.k. PLAN-rapporterna. Den senaste,

93,PLAN publicerades i juni 1993 således den tolfte årligasom var
redovisningen.

Kostnadsberäkningarna efterhanduppdateras förbättradsom
information kommer fram eller avfallssystem eller tidplan ändras.

anläggningarFör i oförändradeär mellan tvåstort rapportersom
sker endast indexuppräkning.

Beräkningen kostnaderna baseras på plan för avfalls-av en
hanteringen, beskriver vilka anläggningar och systemsom som
behöver byggas efteroch drivas och vilken tidplan arbetet skall

genomföras. SKB tidplanen, utformningen och lokali-attuppger
seringen därvid väljsanläggningarna så, avgiftsbehovetattav
skall underskattas.
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7.2.2 Teknisk översikt avfallshanterings-det svenskaöver

systemet

Huvudprinciperna för den nuvarande planeringen är att:

Kortlivat avfall skall deponeras efter det erhålls.snarast att-

30-40 innan det placeras iAnvänt bränsle mellanlagras i år-
mellanlagringen värmeutvecklingenslutförvar. Genom begränsas

islutförvaret.

Övrigt förlånglivat avfall deponeras i anslutning till slutförvaret-
bränsle.använt

finns följandegenomföra avfallshanteringen eller planerasFör att
och anläggningar:system

avfall.för bränsle och övrigt radioaktivtTransportsystem använt-
CLAB.Centralt mellanlager för bränsle,använt-

Inkapslingsanläggning bränsle.för använt-
Djuptörvar för bränsle och lânglivat avfall.använt annat-
Slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR1.-
Slutförvar för rivningsavfall.-

fartyget MS Sigyn, olikaomfattarTransportsystemet

transportfordon. har varittransportbehállare och Transportsystemet
drift 1983 används rutinmässigt för fråni sedan och transporter

kärnkraftverken CLAB SFR. kommertill och Transportsystemet att
drivas tills det sista avfallet omkring 2050 enligt dendeponerats år

tidplan i kostnadsberäkningarna.antassom
CLAB det i vattenfylldaI lagras använda bränslet bassänger, som

byggda i bergrum. vissa starkt radioaktivaDär lagrasär ävenett
komponenter suttit bränslet i reaktorn s.k. härdkompo-närasom
nenter, CLAB har varit i drift sedan 1985 ochstyrstavar.t.ex.
kommer drivas tills det sista bränslet iväg föratt transporteras

börjandeponering i 2040-talet. nuvarande kapaciteten iDenav
CLAB räcker inte till hela det svenska programmet utan en
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allt bränsleutbyggnad planeras till början NärZOOO-talet. ärav
CLABborta kommer rivas.att

inEfter lagring i CLAB bränslet kapslas iskall användadet en
92beständig kapsel innan det I FUD-programplaceras i slutforvar.

innebärpresenterade SKB tidplan för arbete,detta atten somny
fram i inkapsling ochI första planerasgår steg. ett stegman

Syftetdeponering 10 % det använda bränslet. är att provaca avav
kapselutformning förtekniska lösningen föroch visa den såväl som

djupförvar. Därefter skerlokalisering och byggande ett enav
innan utbyggnad ochutvärdering och förnyad säkerhetsgranskning

90 % genomförs.deponering resterandeav
byggandetförsta planeras inledas medDet attsteget av en

i 2000-taletinkapslingsanlfiggning och djupfirvar början såett av
2008.tillverkas och deponeras med början Detta400 kapslar kanatt

medtidigareläggning projektet med 10 jämförtinnebär år,en av ca
tidigare planer.

byggas i anslutning tillInkapslingsanlüggningen planeras direktatt
till kapsel bestårhuvudalternativ koppar-CLAB. SKBs yttreav en

korrosionsskyddlångsiktigt och inrekapsel, skall ensom ge
hållfasthet.mekanisk Kopparkapselnskallstålkapsel, somsom ge
880diameter och höjd 5planeras har yttre mm en av caen

tjocklekstálväggens 50ochKopparväggens ärmeter. ca mm
tillverkningför 3600-4500 kapslarTotalt planerasvardera. av ca

2040 beroende på drifttid för2007under perioden antagen-
inkapslingsanläggningen kommer vissareaktorerna. I även

Därefteroch interna hand.härdkomponenter delar att tas om
anläggningenkommer rivas.att

Lokaliseringen djupförvaret bränsle ochför använt annatav
kostnadsberäkningarnaldnglivat avfall har ännu inte bestämts. l

Sveriges inland,används antagandet förvaret placerat iäratt norra
inom landetvilket motiverar kostnadspost for transporter m.m.en

antagande innebär ställningstagande iDetta emellertid inget

djupför-lokaliseringsfrågan. kostnaderna förEn omfattande ipost
slutligen kunnade undersökningar förär planerasvaret attsom

välja plats för djupförvaret.

Djupförvaret markytan.planeras 500 underläggasatt ca m
olika deponerings-Placeringen djupförvarets ochcentraldelav

platsspecifika förhållanden.områden kommer bli beroendeatt av
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Deponeringen planeras ske i forområden, depo-tre separata ett
nering de första 400 kapslarna i deponeringssteg och1 tvåav

förområden deponering de resterande kapslarna och övrigtav av
långlivat avfall.

Förvaret planeras komma bestå antal parallella tunnlaratt ettav
sammanbinds förcentral och kommuni-ort transportersom av en

kation. Deponeringstunnlar tillmåste bergets förut-anpassas
sättningar. Kapslarna med bränsle tänkta placeras i borradeär att
vertikala hål i tunnelbotten. Kopparkapslarna i depone-omges
ringshálen 35 tjockt lager kompakterad bentonit. Videttav cm av
dimensionering tunnel- och hålavståndet kommer eftersträvasattav

i bentoniten överstiger 80 grader C. Efteratt temperaturen

deponeringen återfylls tunnlarna med blandning sand ochen av
bentonit. -

Djupförvaret kommer ha industriområde med antalatt ett ett
byggnader och servicefunktioner. Omfattningen kommer att vara
beroende platsspecifika förhållanden slutlig utformningsamtav av
vissa funktioner, mellan markytan och förvarsnivånt.ex. transporter

schakt eller ramp.
I djupförvaret skall långlivat avfall kunna deponeras,även annat

härdkomponenter och vissa andra interna reaktordelar,t.ex. samt
visst avfall från forskningsverksamheten i Studsvik.

Vidare låg- och medelaktivt avfallmåste produceras efter detsom
SFR har i början 2010-talet deponerasstängts där. Föratt av

avfalldessa planeras förvarsutrymmen. Huvuddelen detseparata av
kortlivade låg- och medelaktiva avfallet kommer emellertid att
deponeras i SFR. Första SFR, för avfalläretappen avsettav som
från kärnkraftverkens drift,och CLABs i drift sedan 1988. Detär
består antal bergrum byggts 50på djupett stora metersav som ca
i berget utanför Forsmark. I bergrummen deponeras avfallskollina

och med barriärer betong och bentonit. När kärnkraft-omges av
verken rivs planeras utbyggnad SFR med bergrum fören av
rivningsavfali.
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7.2.3 förMetod kostnadsberäkningar

underlag.sina kostnadsberäkningar olikaSKB baserar typer av
Forskning,för SKBs FUDKostnaderna administration, och

driftenUtveckling och Demonstration, för transport-samt av
långtids-CLAB budget ochSFR och baseras SKBspåsystemet,

erfarenhetsmässigt väl kända.då dessa kostnader ärprognoser,
Övriga tillutredningar. gällerkostnader baserar sig särskilda Detpå

och för djupför-exempel kostnaderna för inkapslingsanläggningen

för rivningen kärnkraftverken.varet, samt av
genomfört studieWaterhouse har uppdragPrice på vårt en av

bilaga Följandemetoder för kostnadsberäkningar 7.bl.a. SKBs

studie.framställning i huvudsak baserad dennapåär
för tillkommandeför byggnads- driftkalkylerTill grund och

djupförvar liggerinkapslingsanläggning ochanläggningar, t.ex.
framtida produktion och avfalls-kraftbolagenuppgifter från om

rimlighetsbedöms SKB utifrån hittills-Uppgifternamängder. av
utnyttjningsgradframtidaerfarenheter ochvarande överprognoser

för bränsle.etc.
funktionsbeskrivningar förförutsättningardessa görsBaserat pa

till layoutritningar, utrustnings-anläggning,varje översättssom
Detaljeringsgraden i dessa varierarlistor, personalprognoser etc.

layoutritningar,Utifrån utrustningslistor,anläggningar.mellan olika
sedan kostnadskalkylerna.genomförspersonalprognoser m.m.

SKBunderlag konsultervälunderbyggt hjälpfåFör taratt ett av
ochmed erfarenhet inom berörda områden. För system- process-

frånerfarenhetanvändskalkylerna ABB ATOM har storsom
byggnadskal-förbyggande kärnkraftverken ochoch CLAB,av

från byggen.NCC, likaledes dessakylerna erfarenhethar storsom
offertpriserPriserna används i kalkylerna konsulternasär egnasom

priser projekt. Hänsynutgående från vid liknandeanvänds tassom
från och kärnkraftver-till erfarenheterna byggandet CLABSFR,av

ken.

vilken omfattarbaskostnad,Vid kalkylerna beräknas först en
mängder ochmängdberäknade kostnader, utifrån beräknade

kostnader förenhetspriser, icke dvsmängdberäknade kostnader,

uppskattas basisdelar inte detaljredovisats påoch avsom som
sidokostnader. Tillerfarenheter från liknande projekt och slutligen
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de hör kostnader för administration, projektering, upphand-senare
ling, kontroll, provisoriska byggnader etc.

På baskostnaderna normalt påslag för oförutsettgörs ochett
bristande inoggrannhet underlaget. Påslagets storlek bedöms

objektvis med hänsyn till riskerna för tillkommande arbeten och till

anläggningens grad teknisk komplexitet och detaljeringsgradenav
i underlaget. Erfarenheter från CLAB, SFR kärnkraftverkenoch

utnyttjas härvid. Detta påslag för anläggningar inteär stort som
byggts tidigare, 30 för% inkapslingsanläggningen och 24 %t.ex.
for djupförvaret, medan påslaget lägre för tillbyggnader ochär

ersättningsinvesteringar. För CLAB och ärtransportsystemet t.ex.
påslaget %.10ca

dessaUtöver normala påslag sedan extragörs påslag forett att
hänsyn till osäkerheter i själva systemutformningen och andrata

osäkerheter övergripande karaktär. Detta påslag 15-20 %ärav mer
för de anläggningarna och ingår i det redovisade totala påslaget.nya
Exempel osäkerheterpå detta påslag skall hänsyn till ärtasom
kapselval, lokalisering olika anläggningar och djupforvaretsav
utformning, tidplanen för åtgärderna eventuellt återtagandesamt av
inkapslat bränsle från demonstrationsförvar för deponering påett ny
plats.

Totalt för hela avfallssystemet normala ochpåslagen extraär
för osäkerhet och oförutsett i genomsnitt 27 %.ca

7.2.4 Beräknade kostnader

Den genomförda kostnadsberäkningen redovisades i junisenast
1993 i PLAN 93. Några resultat från dennarapporten rapport
redovisas i detta avsnitt.

I tabell 7.1 redovisas de uppskattade framtida odiskonterade

kostnaderna i 1993-års prisnivå för olika driftfall för reak-tre

torerna.
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Tabell 1 Odiskonterade framtida kostnader för alternativa driftfall förtre
reaktorema i 1993-års prisnivå, miljoner SEK

SKB Trans Rivn CLAB Inkapsl Djupf Djupf Djupf TotaltSFR Upp
Adm FUD kkv anl lndomr bränsl arbövr 1,3

Drift

t.o.m.
2010 38441582 12224 5197 8049 6415 7043 834 713 928 46829

Drift
25 år 3844 1499 13106 4621 6986 6030 6063 795 709 44581928

Drift
40 år 3844 1818 13106 6320 9836 7067 8875 982 730 53506928

Källa: Plan 93, SKB

De totala framtida kostnaderna beräknas alltså SKB till knapptav
45 miljarder för det bränsle förbrukas vid drift reak-som en av

i 25 och till knapptår 47 54 miljarder vid drifttorerna resp. av
samtliga reaktorer till 2010 i 40 år.resp.

Härtill kommer 9 miljarder kronor i löpande penningvärdeca
redan har för investeringar och drift CLAB, SFRanväntssom av

och för genomförd forskning och utveck-transportsystemet, samt
ling, och vissa ersättningar för tidigare upparbetningskontrakt.

vtabellenAv framgår vidare kostnaderna för reaktorrivning,att
inkapsling och djupförvar för 29, 16 29 % dvs.svarar resp. var,
totalt 75 % de förväntade framtidanästan totala kostnaderna iav
driftfallet 25 år. I andel de totala kostnadernastort sett samma av

förgäller de övriga driftfallen.

följandeI avsnitt granskning kostnadsberäkningarnaom av
kommer vi diskutera vissanärmare förhållanden påverkaratt som
uppskattningarna för de delar kostnadsunderlaget inkaps-rörav som
ling och djupförvar bränsle och rivningen kärnkraftverken.av av
Detta bakgrundgörs dessa delar, framgått,mot attav som svarar
för del de totala kostnaderna omfattarde åtgär-stor samt atten av
der och investeringar innehåller osäkerheter vilket görsom
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kostnadskonsekvenserna uppskatta.svårare att
kostnadsosäkerhettill vid bedömningfaktor hänsynEn att ta av

infaller i tiden kom-avgiftsbehov hur kostnaderna underoch är
andel kost-decennier. kostnadsprofil därmande En stor aven

avgiftssättning iandra kravinfaller tidigt ställer pånaderna
tid fondmedlen kaneftersom dendagsläget än motsatsen som

sakkortare. uttryckaförränta sig blir Ett ärsätt attattannat samma
kostnadsprofilför sådan högre.nuvärdet kostnaderna ärenav

tänktaredovisas hur kostnadernaSKBs planrapporter ärI att
Kostnadsfördelningen fördriftfalleninfalla i tiden för de olika ovan.

tabell 7.2.fallet redovisas i25-års

framtida kostnader objekt för 25 årsTabell Odiskonterade7.2 per
prisnivåtiden miljoner SEK. 1993drifttid fördelade i i års

Djupf Acku-Inkapsl SFR Upp To-Rivn CLABSKB Trans
talt muleratarbkkv anl 1,3Adm F UD

531 5 714 3921 3921105 50 792 2621994-991462

11579 155001905 220 2142000-101575 352 1274 49401099

14896 30396652 356587 501 10875 848 10772010-20

7653128 38049353 852 2302 28362020-30 100 1082

5467 435161596 30505352030-40 100 186

4458110657232040-50 2 32020

Totalt
fr.0.m.

44581709 928149913106 4621 6986 128881994 3844

93, SKBKälla: Plan
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framgårAv tabellen det under de första decenniernatvå påäratt
2000-talet utgifterna i fall infaller.detta Kost-merpartensom av
naderna 2020 till 68 % de beräknade totalauppgårt.o.m. av

driftfallenframtida kostnaderna. För de andra motsvarandeär

siffror 64 % 2010 % år.35 40resp.
beräkningen framtida kostnaderna ingår de olikaI de typernaav
påslag, normala och redogjordes för tidigare iextra,av som

genomsnitt 27 %.

tabell 7.3 redovisas odiskonterade nettokostnader, normala ochI

påslag bruttokostnader för inkapsling och djupförvar vidextra samt
drift kärnkraftverken i 25 år.av

Tabell 7.3 Kostnader och osäkerhetspåslag för inkapsling

djupförvar. 25 drifttid. Mkroch års

Objekt NormaltNetto- Extra Brutto-

kostnad påslag påslag kostnad

Inkapsl.
394 916 021station 4 711 1 7

Djupförv.
6ind. 3 961 l 137 1020 117omr

Djupförv.
bränsle 452 846 795 6 0934

Djupförv.
avfall 903619 166 18övr. 1

ÅF-Energikonsult,frånKälla: Rapport 38 bilaga 8s.

for iEtt påslag 500 Mkr osäkerheterpå görs ävenextra ca
forskning och utveckling.
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7.3 Granskning SKBs kostnadsberäkningarav

7.3.1 Allmänt

SKBs kostnadsberäkningar granskas varje SKIår tidigare SKN,av
underlag för förslag till avgift. Vid sin granskning har SKIsom

SKN tagit hjälp konsulter för detaljgranska vissa kostnads-attav
det underlagUr SKB kan med godposter. presenterarsom man

detaljeringsgrad hur det tänktautröna ochsystemet utavses se
fungera. Mängdberäkningar för det nominella ochsystemet
prislistor har därvid befunnits rimliga.vara

Slutsatserna de årliga granskningarna har varit SKI SKNattav
bedömt SKBs kostnadsberäkningar sådan kvalitet de kanäratt attav
ligga till avgiftsberäkningen.grund för Kärnkraftinspektionen har

SKBs beräkningar framlagts i de årliga planrappor-accepterat som
med vissa undantag och tillägg. Till undantagen hör bl.a.terna att

SKI de inte kunnatåren godkänna vissa förändringar i KBS-senaste
3 metoden underlag för kostnadsberäkningarna, eftersom dessasom
inte granskats i sin helhet inom för SKIs genomgångramen av
SKBs FUD-program. Tidigare år har också SKN justerat SKBs

kostnadsberäkningar med hänsyn till indexuppräkningar arbets-av
kostnaderna. SKIDessutom har lagt in vissa myndighetskostnader

totalt 600 miljoner kr för perioden 2010-2050 efter år 2010 i de

framtida kostnaderna och därmed i avgiftsunderlaget.
fråga diskuteratsEn inom utredningen huruvida tillsyndenärsom
kommer fordras efter det slutförvaret tillslutits bör ingåatt attsom

i kostnadsberäkningarna och därmed i avgiftsunderlaget.
Målsättningen för förvar KBS-3 emellertid detärett typ attav

inte skall behöva övervakas efter förslutning. tillsynDen kansom
komma erfordras blir under denna förutsättning ringaatt av
omfattning och finansieringen denna borde ingå ikunnaav
samhällets normala miljötillsyn. Det idag inte möjligt beräknaär att
vilka kostnader omkring 2050år skulle kunna krävas isom en
situation kravmed på aktiv tillsyn. Vi därför atten mer menar
sådana eventuella kostnader inte kan ligga till grund for någon
avgiftssättning i dagsläget, frågan finansieringutan att om av en

aktiv tillsyn måste framöver då sådan tillsynövervägasmer en
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eventuellt aktualiseras.

oberoende sammanställningarNågra åtgärdsprogrammetsav
kostnader baserade andra förutsättningar de SKBpå än ansattsom

inte genomförts. Sådana motiverashar skulle dock kunna attav pro-
utformning variera beroendejektens kan komma på t.ex.att

resultatet utvärderingarna efter den första deponering-etappenav av
eller krav från tillsynsmyndigheterna kan tillkommaatten nya

under gång.processens
samband förslaget till avgift för 1994 pekade StatensI med år

kärnkraftinspektion 1993 behovet SKB utvecklarhösten på attav
metoder för beräkning osäkerheter och risker i programmet.av

Kärnkraftinspektionen olika beslut ochSärskilt underströk att
i olikaåtgärder i slutförvarsprogrammet kan påverka kostnaderna

beaktas iriktningar och sådana ömsesidiga beroenden borde deatt
Som exempel bl.a.kalkylmodeller används. att ettsom angavs

från demonstrationsförvaretpåtvingat återtagande kapslarav
sannolikt förutom direkta kostnaderna för själva återtagandetde-

däri-skulle kunna kraftigt försena hela ochäven programmet-
Inspektionen ifrågasatte SKBsorsaka merkostnader.storagenom

inom detuppfattning sådana merkostnader kan inrymmas extraatt

nuvärdeskalkylerings-osäkerhetspåslaget vid tillämpning gängseav
vidhittills fått gällametodik och under den diskonteringsränta som

antagandet avkastningen fonderade avgiftsmedel.påom
försöka bedöma deVi har givit konsulter i uppdragnågra att om

SKB använder sigkostnadsnivåer och osäkerhetspåslag ärsom av
möjliggjortrimliga. tid till förfogande har endastDen ståttsom

översiktliga kostnadsunderlaget. Rapporternagenomgångar av
10. olika anlitats medbifogas bilaga 8 Tre konsulter harsom -

inrikting:olika

ÅF-Energikonsult. Bedömning utifrån ochkunskap bygg-om
anläggningsprojekt inom andra energi- och industriområden.

Åhagen Co i Karinta-Konsult. Bedöm-AB samarbete med

ning utifrån projektspecifik KBS-3 metoden.kunskap om

utifrån interna-Nuclear Assurance Corporation. Bedömning

tionell erfarenhet kostnader för kärnbränslehantering.om
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I de förstatvå studierna fokuseras frågorpå metoder förrörsom
kostnadskalkyleringen och hur osäkerhet beaktas i SKBs kalkyler,
medan den tredje redovisar bedömningar rimligheten i olikaav
delar SKBs kostnadsberäkningar.av

7.3.2 förMetoder kostnadsberäkningarna

ÅF-Energikonsult ÅhagenI de två studierna från och Karinta-resp.
Konsult fastslås kostnadsunderlaget för det valda konceptetatt
förefaller väl genomarbetat och granskat. framhållerBåda vidare att
de s.k. normala påslagen förefaller i nivå med de används isom
andra projekt liknande karaktär.av

Som centralt för bedömning tillförlitligheten i kostnads-av
bedömningarna påtalas emellertid behovet kalkylmetoder påav som

bättre kan belysa konsekvensersätt andraett händelserattav
inträffar demän SKBs kalkyl baserar sig på. Detta framhållssom

nödvändigt nivån på de s.k. påslagen skall kunnaextrasom om
bedömas. De påslagen skall hänsyn till frågorextra ta av mer
övergripande karaktär som:

Räknar på koncepträttman-
Hur säkert det detär beskrivna det slutligenäratt systemet som-
kommer genomförasatt
Vilka förändringar kan komma skeatt-

ÅF-Energikonsult påpekar osäkerhet i sig innebär både riskeratt
och möjligheter och osäkerheter i kalkyl kan olikaatt en vara av

tekniska och icke-tekniska. Exempel deart, på kansenare vara
förutsättningar i projektets omvärld, konjunktur, valutakursert.ex.
eller säkerhetskrav. I entreprenadbud det vanligtär sådanaett att
frågor hanteras reservationer, dvs. redovisarentreprenörensom
vad han baserat sitt anbud och dettapå då förutsättningutgör fören

anbudet skall gälla.att
Gemensamt för de övergripande frågorna de påverkarär attmer

flertvå, eller alla kostnadsposter. Typiskt är ändring iatt en en
sådan kan leda till domino-effektparameter påverkaren som
kalkylen på många andra ställen på svåröverskådligt sätt. Ettett
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känt aktuellt tunnelnexempel under Engelska kanalenär som
ha blivit dubbelt dyrså budgeterat. Ett skäluppges som uppges
myndigheterna ställt och dyrarehögre säkerhetskrav deänattvara

kalkylen ursprungligen baserats på.som
konsultrapporterna alternativaI redovisas förnågra angreppssätt

kalkylering kostnaderna för kärnavfallshanteringen grundav som
för bättre bedömning tillförlitligheten i kostnadsberäkningarna.av

försöka effekter händelserDet enklaste beräkna andrasättet att av
de planerade känslighetskalkyler. dessa varierasIän är göraatt

för skillnaderkalkylerna väsentlig förutsättning inågon varpå

kostnadsutfall följd förändringtill denna beräknas. En svaghetav
konsistentmed denna metod den inte hänsyn tillär på sättatt ett tar

det beroende ofta finns mellan olika faktorer.som
ÅF-Energikonsult föreslår s.k. successiv kalkylering sättettsom

kvalifice-belysa möjliga kostnadsutfall. metod byggerDenna påatt
rade bedömningar möjliga kostnadsutfall för delkomponenterom

för olikagrund statistiska beräkningar sannolikheten försom av
utfall de totala kostnaderna.av

Åhagenfrån behovetI och Karinta-Konsult betonasrapporten av
olika finns, intäkts-alla de osäkerheter såväl påatt typer somav

sidan kostnadssidan, beskrivs möjliggörpå på sättettsom som
bedömningar tillförlitligheteni finansieringssystem underdagensav
olika förutsättningar.

olika faktorer föreslårhänsyn till beroendet mellanFör att ta
Åhagen och Karinta-Konsult SKB utformar konsistenta alter-att

scenariernativa och kostnadsutfallet för dessa beräknas.att
ÅhagenVidare fokuserar oförutseddaoch Karinta-Konsult på att

händelser berör lokalisering anläggningarna och kapselut-som av
formningen liksom oförutsedda bergegenskaper kan komma att

Åhagenmedföra betydande merkostnader. och Karinta-Konsult

bilagaexempel sådana merkostnader i tabell sepresenterar en
9 34-36.s.

7.3.3 Bedömning beräknadeSKBs kostnaderav

frånI Nuclear Corporation redovisasAssurancerapporten
bedömningar nivåer för olika kostnadsposter ingår inågraav som
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SKBs beräkningar. Det gäller inkapslingsanläggningen,transporter,
djupförvaret och rivning kärnkraftverk. Bedömningarna baserasav

jämförelserpå med liknande finns i drift i andra ländersystem som
detta gäller transportkostnader och inkapslingsanläggning, som
kostnadsuppskattats i andra länder djupförvar eller beräknatssom

i detalj rivningskostnader.mer
Beträffande transportkosmaderna finner Nuclear Assurance

Corporation SKBs beräkningar rimligaär ochatt välstämmer
överens med de erfarenheter Nuclear Assurance Corporation har.

Av särskilt intresse det gäller inkapslingnär Nuclearär Assurance
Corporations redogörelse kostnadernaöver för byggande och drift

den inkapslingsanläggning för medelaktivt avfall finns iav som
Sellafield i Storbritannien och den diskussion SKBs uppskattadeom
kostnader för inkapslingsanläggning för kärnbränsleanvänten som
förs i rapporten.

Nuclear Assurance Corporations bedömning är medanatt
kostnaderna för byggnadsdelen anläggningen förefaller välav
underbyggd och i nivå med vad erfarits i Sellafield, så detärsom
möjligt kostnaderna för konstruktion och utförandeatt självaav
kapseln kan ha underskattats. Nuclear Assurance Corporation
uppskattar fullt licensierad kapsel skulleatt kunna kostatomen
850 000-900 000 kr styck, vilket ligger 150 000-200 000 krper
högre SKBsän beräkning 700på 000 kr styck. Med hänsyn tillper

3 600 kapslar skall tillverkas i 25att alternativetårs skulleca
detta innebära merkostnad på 540 720 milj. kr för helaen -
avfallsprograrnmet. Detta 10 15 % de totalamotsvarar ca av-
driftkostnaderna för inkapslingsanläggningen.

SKBs totala påslag för osäkerhet och onoggrannhet för

inkapslingsanläggningen 2 300 milj.är kr se tabell 7.3. Denca
påpekade osäkerheten skulle således 25 %utgöra helaca av
påslaget, eller drygt hälften det påslaget.extraav

När det gäller kostnaderna för djupförvaret Nuclearär Assurance
Corporations uppfattning SKBs kostnadsuppskattningar välatt
tillgodoser kraven från osäkerhetssynpunkt. Nuclear Assurance
Corporations uppfattning SKBs beräkning kostnader förom av
djupförvaret sammanfattas i s. 36-37 enligt följande:rapporten

SKB har varit mycket konservativa i kostnadsuppskattningama.
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Kostnaderna i Plan konstruktionen för förvar,93 baseras på den dyraste
vilket innebär tillträde spiralnedfart istället förtill förvaret sker viaatt en
via vertikal hisschakt. Emellertid säga med säkerhetintegår detett att
vilket alternativ väljas, förränmed störst sannolikhet kommer attsom
slutlig lokalisering fastställd fastställts förår De attprogram som.... ..
utvärdera eventuella problem i förvarets omgivningkan uppkommasom

väl genomtänkta. ledande ställning i världenår Sverige bedöms ha en
vad bergsvetenskap, tunnelbyggnationerochavser gruv- .... ..ÄspöInformation erhållits berglaboratoriumvid byggnationensom av
kommer möjliggöra för utvärdering osäkerheterSKB ytterligareatt aven
i kostnaderna för vissa aktiviteter, borrningsteknik för minimeringsåsom

eller har gjortborrhål skador tunnelväggama SKB mycketpå ettav .... ..
arbete för identiñera problem kanbra vilka potentiella uppståatt som

långtidsförvar radioaktivt avfall, vidsamt startat upp programp.g.a. av
Äspö för börja lösa dessa eventuellt uppkomna problem....att

Nuclear Corporation har gjort bedömningAssurance även aven
SKBs rivningskostnader. Slutsatsen det föreliggerberäknade är att

i beräknade rivningskostnader i olika länder ochspridningstoren
olika företag och de svenska kostnaderna genomgåendemellan att

diskussion rivning rivningskostnaderligger lågt. ochEn separat om
i avsnitt 7.4.ges

jämförelserInternationella kostnader för inkaps-7.3.4 av

djupförvarling och

för omhändertagandekoncept avfallet.Olika länder olikahar av
avfall planerasicke-upparbetatDeponering av

USA ochi förutom Sverige Spanien,Kanada, Finland,- -
deponeringTyskland. I Tyskland finns fordock även ett program

Holland, Schweizupparbetat avfall. l Belgien, Frankrike, Japan,av
Storbritannien avfall.och inriktningen upparbetatär deponeraatt

Såväl för avfall planerasbränsle upparbetatanvänt försom
Ävengeologisk förvaring. planeras i olikadeponeringenom

geologiska med.ier principernai olika grundläggandeländer deär

för deponeringen lika. i kapslar 300Avfallet påskall deponeras -
1000 skalldjup i berggrunden. åstadkommasSäkerhetenmeters

flera varandra oberoende barriärer.genom av
intressanta Sverige länderMest för jämförelser med är som

avfall, dvs.planerar för geologisk deponering icke-upparbetatav
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ÄnnuKanada, Finland, Spanien och USA. har dock inget land
anläggningfärdigställt sig för inkapsling använtvare en av

kärnbränsle eller geologisk slutförvaring inkapslat bränsle.en av
Kostnadsuppskattningar har dock gjorts i många länder.

Inom OECD-NEA Nuclear Energy Agency har arbetsgruppen
tagit fram redovisar beräkningar kostnader förrapporten som av
inkapsling och geologiska djupförvar i olika länder. I rapporten
The Cost of High-Level Waste Disposal in Geological
Repositories definieras och redovisas bl.a. påslag för osäkerhet
contingency. Contingencies läggs vanligen på som en

på varje kostnadsandel. Procentsatsenprocentsats kan variera. Risk
factor med i kalkylen för hand kostnadertas beroende påatt ta om
icke-tekniska orsaker, politiska sådana.t.ex.

I tabell 7.4 jämförelser mellan kostnadsuppskattningar frånges
länder planerar för direktdeponering i geologiska förvar.som
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Tabell 7.4 Kostnadsuppskattningar inkl osäkerhetspåslag
för geologisk direktdeponering kärn-använtav
bränsle från olika 1991-års priser.länder.

Land Bränsle Kostnad i Kostnad

i U miljarder 1991USD k USDtonton

Kanada 191 000 8,7 45

Finland 1 840 0,76 413

Tyskland 35 600 4,6 129

Spanien 6 740 2,0 296

Sverige 8407 3,2 408

USA 86 800 10,0 115

5009

Försvarsavfall m m

ÅF-Energikonsult bilagaKälla: Rapport från 8

iDe tabellen angivna kostnaderna omhändertagande avfallför ärav
jämföra,svåra eftersom till olikade hänför kärn-sigatt stora

kraftsprogram och bränsle utbränningmed och därmedolika
värmeutveckling. I OECD-rapporten konstateras endast kanatt man

jämförelsergöra kostnaderna den produceradeslås överutom
elenergin. figurI 7.1 har kostnaderna därför hänförts till antalet

producerade TWh elenergi.
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TWh för direkt-7.1 Kostnad milj. USA-dollarFigur per
deponering i förhållandekärnbränsleanväntav

TWhtill producerad elenergi

02500015000 20000100000 5000

Disposal GeologicalKälla: The Cost of High-Level Waste

Repositories, OECD-NEA 1993

efter Finland. ligger USA.Sverige ligger högst i kostnad Lägstnäst

avfallskostnad.kärnkraftsproduktion genomgående lågEn stor ger
för avfallshanterings-resultat fasta kostnaderDetta är ett storaav

stordriftfördelarna blir betydande.vilket medför attprogrammen,
USD TWh vid 7,94Sveriges 1,6 miljoner motsvarar,per

liknandeSEKUSD, 1,27 örekWh. Eftersom Finland har en
avfallspolicy Sverige, inte överraskande de specifikadetär attsom

storleksordning. finska slutförvars-kostnaderna ligger i Detsamma
eftersomdock endast l6 det svenska i storlek ochärsystemet ca av

% har fasta kan det50 de svenska kostnaderna bedömtsca av som
Sverige Finland bordeförefalla skillnaderna mellan ochsom om

kostnaderna ligger såledesDe svenska beräknade högtstörre.vara
i jämförelse de finska.medäven

studien från OECD-NEA hur kostnader förI även storaanges
FoU, platssökning och platsutvärdering beräknas i procentsom av

for i figurde totala kostnaderna avfallet. Detta 7.2.anges
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Figur 7.2 FoU och platsval totalkostnadprocent avsom
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ÅF-Energikonsult,Källa: frånRapport 27 bilaga 8s.

Som framgår spridningen Sverige ligger kringär median-stor.
värdet. figuren framgår den påfallandeAv även höga andelen för

USA.dessa kostnadsposter i Trots kostnadsandelen högsåäratt
leder det kärnkraftsprogrammet emellertid till kostnadenstora att

TWh blir i Sverige.,ungefärper samma som

7.4 Rivning kärnkraftverkav

7.4.1 Allmänt

Vid granskningen SKBs kostnadsberäkningar har de störstaav
avvikelserna för rivning kärnkraftverk. Vi har därförnoterats av
valt relativt omfattande redovisning hur rivningatt ge en av av
kärnkraftverk tillgår och kostnadsberäkningarde olikaav som

lredovisats.
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7.4.2 Teknisk beskrivning rivning kärnkraftverkav av

rivning kärnkraftverk omfattar frånAvveckling och allaett stegav
kärnbränslet i reaktortanken avlägsnas till detdet det utbrändaatt

kärnkraftverket återställtsreaktorn rivs och området för så attatt
för brukar kallasden kan användas andra ändamål. Det attsenare

anläggningen återställts till green field Avvecklingen skall-status.
ställs från hälso-genomföras tillgodoser kravpå sättett somsom

och säkerhetssynpunkt.
atomenergiorganet har definieratinternationella IAEADet tre

för kärnkraftsanläggning.i nedläggningsarbetet Denstadier en
elproduktionen bränslet ochförsta stadiet innebär upphör,att att

tillförslutsför anläggningenkylmedlet reaktorn avlägsnas samt att
säkerhet. Säkerheten kan krävatillgodoser krav påpå sättett som

anläggningarkontinuerlig övervakning och underhåll vissaviss av
fläktar ocht.ex.som pumpar.

Stadie innebär hela anläggningen nedmonteras ochtvå att
reaktorinneslutningen och vissaavlägsnas själva reaktorn,utom

anläggningenforsluts. kvarvarande delarnaandra delar, Desom av
omfattningenfortfarande och kontrolleras,övervakasmåste men

for verksamheten kan bli betydligt mindre underoch kostnaderna än

det första stadiet.

rivningen de återstående delarnadet tredje stadiet avlägsnasI av
anläggningsområdet återställs på såanläggningen och sätt attav

field.markanvändning blir möjlig green Detta stegarman
decennier, vanligtvisi vissa fall uppskjutas antalplaneras att ett

mellan 30 och 60 år.

i olika stadier.inte nödvändigt nedläggningen skerDet är att tre
första senarelägga denStadium 2 tillämpas i hand attom man avser

inomrivningen. Ifall rivningen påbörjasslutliga några årattavses
efter avslutad drift naturligt direkt via stadium 1 tilldet gåär att

för SKBs kostnadsberäkningarstadium utgångspunktenDetta är

se avsnitt 7.4.4.

kärnkraftverk skiljer sig från rivningNedmonteringen ettav av
främstandra industrianläggningar de risker för-ärp.g.a. som

Delvisknippade med arbeta i radioaktiv miljö. arbetetäratt en
reparationsarbetendock slag de underhålls- ochav samma som som

därförutförs kontinuerligt vid kärnkraftverken. Dessa källaär en



SOU 1994: 107 223

till erfarenhet kan utnyttjas vid rivningarna. De rivningarsom av
forskningsreaktorer och små kraftreaktorer har genomförts runtsom

i världen visar rivning kärnkraftsanläggning inteattom av en
innebär några olösliga tekniska problem. de fall rivningenI gällt
reaktorer där det skett tekniska haverier har dock problemen varit
betydligt större.

En del rivningsarbeten kan ställa krav på speciellt utformade
verktyg möjliggör arbete bakom strålskyddande skärm.som en
Tekniken sådan finns utvecklad. Utvecklingsarbete förpågårsom

kunna minska persondoserna kostnadseffektivtpåatt då detsätt,ett
gäller i allt högre utsträckning finna optimala avvägningaratt
mellan manuella arbetsmoment och robotiserade.

Den dominerande radioaktiviteten finns kvar i reaktor-som
anläggningen bränslet harnär bort kobolt 60,ärtransporterats som
har 5 års halveringstid. Det betyder stråldosen sjunker tillatt ca

10001 inom 50 Radioaktivitetenår. finns dels i material blivitsom
aktivt efter neutronbestrålning från reaktorhärden inducerad
aktivitet, dels beläggning varit i kontakt medytorsom en som
reaktorvattnet. Genom dekontaminera tvätta rent anläggningenatt
kan stråldosen från beläggningar också minskas till l 100, medan
inducerad aktivitet kan bort. Dentvättas nyligen genomförda
systemdekontamineringen i Oskarshamn bekräftadel detta.

ochI med stråldosen minskar förenklas rivningsarbetet.att I
ländermånga planerar därför skjuta rivningsarbetetattman upp

inom stadie

Fördelarna med uppskjuta måstevisstatt arbete vägas mot
nackdelarna, kunskap hos den utförandet.ex. anläggningenatt om
personalen riskerar gå förlorad anläggningen kommeratt samt att

kräva underhåll och övervakningatt avstängningsperioden.under
Även förhållanden finansiering rivningenrör kan kommasom av

påverka takten i rivningsprocessen.att Om medel för rivning
innebär förskjutning rivningen i tidenreserverats deen attav

reserverade medlen kan längre tids förräntning och därmedges en
erhålla högre real avkastning, vilket sini ställer lägre kraven tur
på avsättningar till fonderna i dagsläget kostnadernagivet att antas
opåverkade senareläggningen.av

StorbritannienI diskuteras senareläggningar vissa resurskrä-av
vande i rivningen med 135 år, något tillsam-moment emotupp som
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rivningsavfallet inomdeponeringenmed föreslagnaden avmans
avsättningarfår för vilkakraftanläggningen betydelseden forna stor

framtidaför säkerställa deni kraftföretagenkrävs attsom nu
rivningarna.finansieringen av

rivningskostnader frånberäkningar svenskai sinaSKB utgår av
ställtspåbörjas efter det reaktornrivningen attsnarastatt av.

Shipping-genomförd rivning:på7.4.3 exempelEtt en
iportverket USA

irivitskärntekniska anläggningar harantalEtt runtstort om
ellervarit laboratie-dessa harHuvuddelenvärlden. av

rivningarkompliceradeexperimentuppställningar, även meramen
genomförts. Påupparbetningsanläggningar hardelart.ex. avav

forskningsreaktorer och någramindredet främstreaktorsidan är
omfat-derivts. Enkärnkraftverkoch halvstorasmå av merasom

USA.Shippingportigenomförts gällerrivningarnatande som
elektrisk effekt.72 MWPWR-reaktor medShippingport var en

1985påbörjades1982. Rivningenmellan 1957 ochidriftDen var
ochtidigare planerat,månaderi juli 1989, änavslutadesoch ca sex

december 1989.green-field iåterställd tillgodkändesplatsen som
ocksåväldokumenterade rivningarna, närhör till deProjektet mer

genomförts.kostnadsdata,det gäller som
väl överförbara påfrän Shippingporterfarenheternadel ärEn av

kraftreaktorer.stora
26avlägsnandenedmontering ochinleddes medRivningen av

rivas. Totaltkunde börjainnan byggnadernaolika och elsystemrör-
16 800kontaminerade och100avlägsnades 17 rör metermeterca

1300 tankar.icke-kontaminerade ochrör
intaktbetonghölje avlägsnadesskyddandeReaktortanken med ett

med höljeslutförvar. Tankentransporterades båt tilloch varper
870vägdei diameter och12,5 hög och 5,4 ton.metermeter ca

m3 avfall hand, motsvarande6000 radioaktivtTotalt togs omca
m3 icke-kontaminerattillkom 470ungefär 185 ll4 Dessutomton.

utfyllnadsmaterial.rivningsavfall, användessom som
hadeuppgick till person-Sv. Dessatotala persondoserna 1,55De
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uppskattats till 10,07 person-Sv rivningsplanen.i För hållaatt
persondoserna på nivå kallad as reasonablylow achievableen as
eller ALARA, gjordes i varje skede kostnadnyttaanalyser. I detta
sammanhang bedömdes utgifter 200 000till dollaratt upp per
inbesparad personSv kunde motiveras. rivningenDelar föregicksav

genomgång i klassrum och övningar arbetsmomenten i icke-av av
strålningsutsatt miljö. Sammantaget medverkade dessa åtgärder till
de förhållandevis låga stråldoser kunde konstateras eftersom
projektets genomförande.

Den totala projektkostnaden uppgick till 91,3 miljoner dollar,
vilket 7 miljoner lägre den uppskattadeän projektkostnadenvar
98,3 miljoner, dvs minskning med 10 %. I uppskattningamaen ca

den totala projektkostnaden ingick förpåslag kostnadsosäkerhetav
med i genomsnitt 16 %. Knappt hälften osäkerhetspåslagetav
utnyttjades således.

Efter projektets genomförande gjordes omfattande uppföljningen
kostnadsawikelser i förhållande till vad uppskattats. Förav som

några avvikelserna Den procentuellaposter störstastora.var
avvikelsen erhölls för deponeringskostnaden för avfall ökadesom
med faktor fyra under projekttiden.en

Sammantaget visar erfarenheterna från Shippingport att ett
rivningsprojekt med god projektledning kan genomföras inom avsatt
tid och budget.

7.4.4 SKBs rivningsstudier

SKB har tillsammans med kärnkraftsföretagen genomfört studiertre
rivning kärnkraftverk för teknik och kostnaderbedöma förav av att

rivning. Studierna redovisas i SKBs rapportserie.tekniska Den
första publicerades 1979 och den 1986, båda underandra titeln
Teknik och kostnader för rivning kärnkraftverk. SKBsvenskaav
planerar publicera den tredje studien juni 1994i och haratt låtit
utredningen del utkast tillta ettav rapporten.

Omfattningen studierna har successivt blivit större ochav
studierna detaljerade. 1979 studie baseradesårs påmera en
detaljerad förgenomgång några olika i reaktor- ochsystem

|4—09l58
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till helaöverfördesResultatetBarsebäckturbinanläggningen i
Kostnadenmaterialmängder.proportionerareaktorn motattgenom
studeradesbyggnadsrivningförreaktortanken ochför demonteraatt

separat.
2 ochoch RinghalsRinghals 1behandladestudie1986 års

planeringfrånmed erfarenhetpersonaldelgenomfördes till stor av
genomfördeombyggnadsarbeten. Deochunderhålls- enav

insatservilkaförför ochbedömning systemsystem avrumrum
utrustning iriva allförskulle behövas rummetutatt resp.som

material-vilkastudierdetaljeradeParallellt gjordessystemet. av
aktivitetsnivå.derashand ochbehövermängder tas omsom

byggnads-och förreaktortankenför demonteraKostnaderna att
förstastudiei 1986ingick årsVidarestuderadesrivning separat. en

till dessdriftdet reaktornfrånkostnadernabedömning tas urav
avställningsdriften.påbörjas, den skrivningen

3 ochOskarshamnrivningbehandlasstudie1994I års av
imetodik tillämpats2 harRinghals2. FörRinghals somsamma

förgenomförtsstudiedetaljeradmedanstudie,1986 års meraen
antalidelatsarbetetdenna harI stortOskarshanm ettupp

Utgångs-kostnadssatts.tids- ochharocharbetspaket, ettsom var
materialmängder,ingående rör,kännedomgodpunkten är omen

kännedomi anläggningen,i allaventiler samtsystem ometc.
idosnivåeraktivitets- ochförväntade systemen.

detaljerad genomgångstudienhar i denSeparat senaste aven
rivningavställningsdrift ochunderkraftverketförpersonalbehov

genomförts.
möjligt efterskall rivas såreaktorenastudienI snartantas att som

skall genomföras sårivningendrift ochtagits attharde attatt ur
green-field.till s.k.återställskraftverksplatsen

beräknasåterställningfärdigelproduktion tillTiden från stopp av
egentligaplats. Detförsta blocket påför detsjutill knappt år en
påbörjasrivningenfem år. Innandrygtutförsrivningsarbetet

borttransporte-driftavfallskall bränsle, samtstyrstavar varam.m.
avställnings-tid,dennaUnderår.beräknasvilket etttarat, ca

dekontaminering.rivning,förberedelser förskerdriften, även t.ex.
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Awecklingsarbetet kan således indelas huvudfaser:i tre

Avställningsdrift
2. Systemrivning
3. Byggnadsrivning och återställande markområdet.av

Rivningen planeras genomföras med känd teknik och på sådantett
stråldosernasätt till personalen och utsläppen tillatt omgivningen

ligger väl inom tillåtna gränser.
För effektiv resursplanering påbörjas rivningsarbetenatt påen

flera håll samtidigt.

Innan den konventionella byggnadsrivningen i fas 3 inleds sker
omfattande radiologisk avsökning alla kvarvarande byggnads-av
delar i syfte kunna friklassa dem.att

Vid rivningsarbetet används huvudsakligen utrustningsamma som
används under underhålls- och ombyggnadsarbeten. Endast för
sönderdelning reaktortanken och dess interna delar, för visssamtav
betongrivning krävs specialutrustning.

Vid rivningen eftersträvar avfallet i så bitartaatt ut storaman
möjligt, tankar, och ventiler, liksom olikat.ex. tassom pumpar

turbinkomponenter hela och till SFR. möjlig-Detut transporteras
Sverige har uppbyggtgörs för fartygstransporteratt ett systemav

och sedan deponering i SFR. Enligt uppgift från SKB skiljer sig
svenska rivningsstudier från kostnads-avsevärt och dossynpunkt
från studier,utländska där komponenterna oftast skärs ned i

bitar eller mindre.meterstora
Avfall från rivning kärnkraftverk mycket olika aktivi-harav

tetsnivå och ställer därmed olika hanteringkrav och slutför-
varing. Rivningsavfallet kan delas kategorier:i fyra

Avfall kan friklassassom
2. Avfall kan deponeras i byggnadernasplatsen, t.ex.som

underjordiska delar

Avfall kan slutförvaras i SFRsom
4. Avfall kräver deponering djupförvaret.isom
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förkostnadernai olika klasser påverkarKlassningen avfalletav
självamindre påverkan påenligt SKBslutförvaring, har enmen

materialhur mycketspeciellt intresserivningskostnaden. Av är som
kan friklassas.

inaktiv3 exkl.avfall från OskarshamnmängdentotalaDen
9 600behöver000 Av dettaberäknats till 17betong har ton. caca

kontamineratinteavfall, medanaktivt ärhanteras restenton som
förpackningefteravfalletaktivaeller kan friklassas. Det motsvarar

m3. delEnISO-containers 15 000transportbehållare elleri avca
i kostnads-harplatsen,deponeras pådetta avfall skulle kunna men

till SFR.antagits bliberäkningen transporterat
den volymenkärnkraftverk beräknassamtliga svenskaTotalt för

m3, ökningvilket000SFR bli 144 ärdeponeras iskall encasom
studie.1986förhållande till års40 % imed ca

långlivadedelvissdelar ingårinre ävenreaktortankarnasI en
kommaSådant avfall kanNb-94.Ni-63, Ni-59 ochnuklider, t.ex.

föri djupförvaretdeponerasföri CLABmellanlagras attatt senare
avfall.långlivatbränsle ochanvänt annat

kärnkraftverkenrivning äravveckling ochmedArbetet av
personal-kostnadernahuvuddelen ärochpersonalkrävande av

olikaunderresursbehovetdetaljerad genomgångkostnader. En av
3Oskarshamnkostnadsberäkningen. Förgrund förligger tillfaser

900 för1340 manår,tilltotala resursbehovetbedöms cavarav
beräknaderedovisas detabell 7.5rivningsperioden. Isjälva

kostnadernakärnkraftverk. Isvenskaför samtligarivningskostnader
byggnadsrivning.20 % 25 %oförutsettpåslag föringår ett
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Tabell 7.5 Sammanställning rivningskostnader för deav
svenska kärnkraftverken, miljoner kr 1994

0102 03 Bl B2 R1 R2 F1R3 R4 F2 F3

Service-
drift. 117117 121 108 108 115 113 103 121 114 121101

Rivning
tankav

int. 74 74 75 74 74 74 75 7574 74 75 75o

Rivning
289 316 498 316 316 387 279 279 279 483 483syst. 498av

Byggn-
rivn. 103129 223 124 147 146 153 158 169 179 170 242

Avfalls-
behåll. 67147 8 9111111131314

Inaktivt
avfall 446445777666

Totalt 593 648 6341657 736 637937 631 641 877 956861

Avståll.
drift 344 1170751 751

för rivningKalla: Teknik och kostnader svenska kärnkraft-av
1994, SKBverk, juni
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deponeringtabell 7.5 ingår inte kostnader för ochI transport av
avfall. transportkostnaderna för de svenska kärnkraft-De totala

MSEK och kostnaderna för deponeringverken uppskattas till 250

MSEK. reaktor deti SFR till 730 Utslaget på motsvararen caca
100 för Oskarshamn 3 60 MSEK för Ringhals 2.MSEK och ca

enligt tabell 7.6 20Kostnaderna för själva rivningsarbetet är ca
kostnadsnivå 1994.% lägre 1986 kostnader uppräknad tillårsän

avställningsdriften däremot ungefär dubbeltKostnaderna för såär

till berorhöga 1986 kostnader, vilket del påårs attensom
till avställningsdriften,huvuddelen planeringsarbetet förts överav

tidigare underskattats.främst kostnadernapå attmen

rivningskostnader7.4.5 Internationella jämförelser av

olikaför likartade projekt mellan länderAtt jämföra kostnader är

olika Skillnader ivanligtvis förenat med svårigheter slag.av
förutsättningartekniska ekonomiskajuridiska förhållanden, i och

uppskatt-graden jämförbarhet i olikaoch definitioner gör att av
ifrågasättas.ningar alltid kan

redovisats i olika länderJämförelser de uppskattningar harsomav
för kärnkraftverk visar emeller-det gäller kostnader rivningnär av

diskussionerlett till ingåendetid ofta skillnader. Detta harpå stora
därför rivningskost-både internationellt och i dessa länder, bl.a. att

behovviktig faktor vid bedömningar kringnaderna utgör aven
finansieringen. kan ocksåfondering medel för klara Fråganattav

statligtha i samband med diskussionen värdet ägdabetydelse om av
kärnkraftverk vid eventuell privatisering.

för rivning kärnkraftverken såledesFrågan kostnaderna äravom
känslig faktum Central Electricityi länder. Detmånga att
Generating Storbritannien i slutet 1980-Board i under några år av
talet reviderade sina uppskattningar de framtida rivningskost-av

från 312 miljoner pund till 599naderna för Magnox-reaktoren
miljoner, fördubblades, framhålls oftadvs. kostnaderna som

kraftigtexempel kostnaderna för rivningar kan ha under-på att
Cost of Decommissioningskattats i andra länder. Källa: Theäven

Nuclear Facilities, National Audit Office, London.

Revideringarna i Storbritannien sammanföll och påverkadesmed,
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sarmolikt den förestående privatiseringen elmarknaden,av, av men
andra faktorer,även för slutförvaringkravt.ex.som nya av

Årrivningsavfallet hade betydelse. 1988 infördes nämligen
strängare regler för omhändertagande bl.a. reaktordelar,av som
innebar krav på sönderdelning, förpackning och deponering under
jord i stället för tidigare deponering i odelat skick i havet.som

Direkta jämförelser rivningskostnader mellan Stor-av t.ex.
britannien och Sverige försvåras bl.a. de engelska reaktorernaattav

heltär de viän har i Sverige. tabellenI nedantypav en arman som
jämförs uppskattade mängder radioaktivt avfall från rivningarav av

Magnox-reaktor engelsk PWR-reaktor. Observeraen resp. en
skillnaderna i reaktorkapacitet.

Tabell 7.6 Jämförelse radioaktivt avfall från Magnox-av en
reaktor och PWR-reaktor, tonen

Magnox PWR

Berkeley, 1382 MW Sizewell B 1200 MW

Betong 24 000 8 000

Stål 19 000 4 500

Grafit 0004 -

Totalt 47 000 50012

Källa: Decommissioning of Nuclear Facilities, NEA 1991

Direkta jämförelser mellan uppskattade rivningskostnader i olika
länder försvåras flertal andra faktorer reaktortyp.än Blandettav

måste det klarläggas exaktannat vad ingår i kostnads-som
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genomförts.beräkningen hari vilket syfteberäkningen, samt
från olikamed deltagarearbetsgruppOECD-NEA harInom en

rivningskostnaderomfattande utredninggjortOECD-länder aven
ofDecommissioning Nucleari rapportenpresenteratssom

från dennai huvudsakuppgifter härrörNedanståendeFacilities.

rapport.
kostnadsuppskatt-tillorsakervissaanalyserasI attrapporten

bygger påolika resultat. Rapportenofta visarningarna på så

analyserats,omfattande enkätuppgifter från normeratssvarvarsen
syfte medländerna. Ettansvariga i de olikamedoch stämts av

uppgiftersammanställningarförsöka göraärrapporten att somav
diskussioner.för fortsattagrundjämförbara,verkligen är som en

politiska värde-ochbefolkningstäthetfaktorerSkillnader i som
vilken utsträck-rivningsstrategi, iländernasringar påverkar t.ex.

avställningsperioder skall föregå denkortarelängre ellerning som
friklassning,klassificering,Reglerna förslutliga rivningen.

mycketavfall varierarslutförvar olikaoch typertransporter avav
rivningsavfall finns iförDeponeringsställenolika länderna.i de

dessa saknas ökaroch därifrån i alla länderlångtvissa men
kärnkraftverken.förvaring vidanvändningen av

delvis helt olikasigbaserar påKostnadsuppskattningarna
dekontamineringförinsatservissa fall krävsrivningsteknik. I större

drifttiden.underradioaktivaspridningföljd ökad ämnentill avav
utveckling,forskning ochföringår kostnadervissa projektI

mellanlagring detta.kärnbränslet ochelleravlägsnande avav
avvikelser deförklara ärförbisedd faktor kaniblandEn storasom

jämförelser i USA-Oftavalutaomräkningar ibland görsgörs.som
1980-taletunderförändringarna i växelkurserdollar. De stora

relativpriser i olikaifaktorer skillnaderdelvis andrareflekterar än

länder.
förtyska mark,1984 värd 2,74USA-dollarSom exempel envar

inte direktfluktuationer avspeglar1,6.i Dessa1990att vara nere
arbetskostnader ochstorheteri relativpriserförändringarna på som

i dollarmedför jämförelservilketländerna,råmaterial i de två att
olika under dennaprojekt för åramerikanskatyska ochmellan

förändringarskillnader inteintryckperiod motsvaras avav somger
i verkligheten.

kostnads-redovisas delstabellenframgår tabell 7.7 IDetta av
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uppgifter från studie från NEA kostnaderna angivna1986 meden
i 1984 dollarårs dels kostnadsnivåerna nationella uppskatt-då de

ningarna från studie först till 1990 prisnivåomräknats årssamma
och sedan omvandlats till USA-dollar. har undervissa fall dennaI
period värdet USA-dollar ökat 60 %, i andra fallmed helaav en
med endast 10 %.

Effekterna dessa förhållanden rangordningenoch hur deav av
uppskattade projektkostnaderna för reaktorer olika påverkastypav
framgår tabellen. Originaluppskattningarna från 1986 harav
modifierats till anläggning 1300 och medpå MWatt motsvara en

osäkerhetspåslag påi25 %. En trendgenomgående deärett att
amerikanska kostnadsuppskattningarna ligger betydligt lägrepå en
nivå omräkning till 1990-års prisnivå. tabellen framgårgörs Avom
betydelsen vilket år väljs för jämförelsen.av som

Tabell Kostnadsuppskattningar från7 1986-års NEA -
1990studie i 1984 USA-dollar,års miljonerresp

Originaluppskattning1986Land 1990-årsI

USA-dollar USA-dollari 1984-års

Canada 198HWR145

Finland 105 PWR 208

Tyskland 119 PWR 208

173 BWR 303

Sverige 107 PWR 198

140 BWR 259
USA 97 PWR 121

113 BWR 141

Källa: Decommissioning of 1991Nuclear Facilities, NEA
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De olika länderna siganvänder mycket olika påslag föräven attav
reflektera osäkerheten i kostnadsuppskattningrna. I Tyskland, Italien

och inga explicitaJapan kostnadspåslag för osäkerhet. Igörs

Spanien räknar med påslag 15 %. Finland räknarpå Iettman man
med 10 % och i Canada15 med 17 %. I de svenska beräk-resp.
ningarna påslag 20 %, i USA 25 % och i Storbritannienpågörs

varierar påslagen med mellan 33 och 70 %. Eftersom metodiken för

kostnadsberäkningarna skiljer sig i de olika länderna kan man
emellertid inte dra några enkla slutsatser vilken försiktighets-om
princip de facto tillämpas olikade staterna.som av

jämförbarhetenEtt öka i uppgifterna från de olika ländernasätt att
kan komplettera jämförelser i direkta jämförel-medattvara pengar

kvantiteter avfallsmängder kostnads-t.ex.ser av av osv. som
beräkningarna Vissa sådana jämförelser ibaserade på.är görs

studien från NEA.

Jämförelserna föregås där vissa korrigeringar siffermate-av av
rialet för uppgifterna skall bli jämförbara.att

jämförelsen modi-Resultatet avfallskvantiteter liksom deav av
fierade kostnadsuppskattningarna justeringarna leder tillsom ovan
framgår ojusterade kostnadertabell 7.8. I tabellen ingår ävenav

till effektenhet. ingår redovisade uppgifterrelaterade I tabellen alla

för s.k. PWR i NEA-studien.lättvattenreaktorer BWR och

Uppgifterna för Sverige l986-års SKB-studie.kommer från
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Tabell 7.8 Jämförelse rivningskostnader och avfalls-över

mängder för PWR-reaktorer förBWR och några
$OECD-länder enligt USNEA,

Reaktor- kostn. just.kostnadmängd rad.akt.

perW avfall i ktontyp tonper
MWper

Finland PWR2 0,25 8,3 30,8

BWR2 0,13 7,6 17,7

Tyskland PWR1 0,18 8,6 16,9

PWR1 0,17 8,6 15,9

Japan PWR1 0,19 10,2 18,3

BWR1 0,21 10,3 19,9

Sverige BWR1 0,19 7,1 22,1

PWR1 0,14 4,5 25,4

Storbrit. PWR1 0,36 10,8 26,8

0,10USA PWR1 7,2 14,1

Kalla: Decommissioning 1991of Facilities, NEANuclear

tabellenAv framgår avfallsenhetde justerade ikostnadernaatt per
samtliga fall Loviisa ligger ganskai Finland närautom ett
varandra. Loviisareaktorn sovjetiskt och skiljer sigär ursprungav
i flera frånavseende de Omandra Loviisareaktornreaktorerna.
utesluts varierar uppskattningarna % uppåt och nedåt.med 35
Kostnaderna anläggning faktorvarierar 2,3 förmed BWRper en
och för PWR exkl. Loviisa engelskaoch den reaktorn med en
faktor 1,8. Det bör emellertid antalet uppskattningar ärnoteras att
litet och effekter växelkursförändringar spelar in.att av
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7.8 redovisas radioaktivt avfall, delsItabell mängdernaäven av
till effektenhet. de svenskatotalt dels relaterade Det kan noteras att

uppskattningarna här avviker från vad Mängdenär gängse.som
avfall effektenhet från PWR-reaktorradioaktivt iuppgårper en

genomsnitt till 8,9 för länderna exklusive Sverige.MW Förton per
Sverige endast hälften dvs. kanså mycket, 4,5 Dettaton.anges

de svenska avfallsmängderna underskattats, de svenskabetyda att att
faktiskt leder tillmetoderna för omhändertagande avfall mindreav

avfallsmängder i länder eller definitionerna vadandraän att av som
radioaktivt avfall skiljer i Sverige jämfört med i övrigasigutgör

ökade volymerländer. SKBs rivningsstudie från 1994I anges
jämfört i 1986 studie. systematiskaavfallsmängder med års Några

utifrånjämförelser med uppgifter från andra länder den senaste
genomföra inomstudien har emellertid inte varit möjligt att ramen

utredningstiden.för
Även variationer i uppskattadei sammanhang harandra stora

det uppdrag utredningen givitrivningskostnader Irapporterats. som
rivningskostnader.till NAC ingick bedöma SKBs Iäven att

översiktlig jämförelse rivnings-konsultrapporten lämnas aven
Ringhals 2 ochkostnaderna för svensk PWR-reaktor PWR-enen

stationenreaktor i Oregon, USA T rojan. Trojan valdes eftersom

i Sverige, och för denskall rivas tidigt, vilket planeras äräven att
tekniska de svenska PWR-reaktorerna.typav samma som

kraftbolaget ochKostnadsuppskattningarna kommer från har

Commission.redovisning till Public Utilityanvänts som en
Ringhals SKBs rivningsstudie frånUppgifterna för 2 baseradeär

1986.

samtliga ligger SKBs kostnadsuppgifterPå områden på en
från Trojan-projektet.betydligt lägre nivå motsvarande Jäm-än

förelsen rivningsstudierna framgår tabell 7.9.mellan av
Enligt uppgift docktill utredningen från SKB försvåras jäm-

förelsen Utilitysyftet med redovisningen till Publicattav
Commission rivningskostnaderna skall kunna inkluderas iär att
kostnadsunderlaget i samband med elprissättningen. Kraftföretaget
kan därigenom incitament justera upp kostnadsnivåer-antas att

Noteras bör beräkningar utifrån andra tekniskaäven attna.
förutsättningar kan komma leda till andra kostnadsuppskatt-att

ningar.
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Tabell 7.9 Översiktlig jämförelse rivningskostnaderav
SKB Oregonmellan Ringhals 2 och Trojan,

Public Utility Commission, MSEK 1993 års

priser

Ringhals 2 Trojan

Avställningsdrift 135 609

Nedmontering aktivaav
förvarochsystem av

avfall 660 8071

Rivning byggnader ochav
återskapande grönom-av

162 193råden

Corporation bilaga 10Kalla: från NuclearRapport Assurance

ligger klartSKB har framhållit amerikanska kostnaderäven att
jämför reparations- ochhögre de svenska då bygg-,än man

kärnkraftverk. Tilldriftkostnader för svenska och amerikanska

tillexempel de svenska driftkostnaderna kWh uppgåperuppges
USAmindre hälften de amerikanska, och revisionstiderna iän av

jämfört månad i Sverige.till månader medtreca ca en
Andra erfarenheter faktiska rivningskostnader kommer attav

rivningenkunna hämtas från den planerade föreståendeoch nära av
kärnkraftverket Greifswald Anläggningen,i i Tyskland.östra som

Östtysklands kärnkraftverk, bestod vid nedläggningenstörsta avvar
driftreaktorblock vardera 440 första blocket iåtta på MW. Det togs

1974 och det femte 1989. Blocken 6-8 befann sig i skildaår år

utbyggnadsfaser. Alla lättvattenreaktorer, PWRreaktorerna är av
sovjetisk typ.
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Reaktorerna stängdes 1990. Vid nedläggningen arbetade 5000ca
vid kärnkraftverket. Rivningen Greifswaldverket skallpersoner av

genomföras fas field och beräknas mellant.o.m. tre 15tagreen
och 25 börjanår, med tidigast 1995.

Enligt aktuell uppgift april 1994 till utredningen platschefenav
vid Greifswaldsverket beräknas kostnaderna för rivningen allaav

blockenåtta till mellan sju och miljarderåtta tyska mark dvs. ca
35-40 miljarder svenska kronor. Uppgifter högre rivningskost-om
nader har också cirkulerat i tysk Det dock oklartär vadpress. som
ingår i de beräknade rivningskostnaderna. Denna kostnads-typ av
uppgifter bör därför hanteras med försiktighet vid eventuella
jämförelser.

Mot bakgrund rivningskostnadernas betydelse för det totalaav
kostnadsutfallet och det faktum flera olika uppgifter från andraatt
länder rivningskostnader på betydligt högre nivå vadänanger en

hittills för Sverige vår slutsats fråganär depresenteratssom att om
svenska rivningskostnaderna måste uppmärksamhetägnas stor
framöver.

7.5 Framtida kostnader för avfallshantering
och rivning några slutsatser-

Åtgärderna inom avfallshanteringsprogrammet baserar sig i
väsentlig utsträckning kändpå teknik. Detta medför kost-att
nadsberäkningar för det planerade kan genomföras medsystemet
tämligen god tillförlitlighet. De översiktliga granskningar visom
låtit de SKB beräknadegöra kostnaderna visar ocksåav av att
kostnadsuppskattningarna bedöms rimliga, möjligen medvara
undantag för rivningskostnaderna.

Konsultrapporterna indikerar dock vissa kostnader kanatt typer av
ha underskattats SKB, kostnaderna för inkapsling dett.ex.av av
använda kärnbränslet. Vidare kan arbetet med platsval för djupför-

och utvärderingar i samband förstamed depone-varet etappen av
ringen komma visa berget har oönskade egenskaperatt att som
motiverar flyttning till plats. Detta skulle kunna leda tillannan stora
merkostnader.
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Enligt SKB har möjligheten denna merkostnadertypav av
beaktats metoden använda olika påslag iatt typergenom av
kostnadsberäkningarna. redovisningDen kostnader och kost-av
nadsutfall lämnas idag möjliggör emellertid inte bedömningarsom

rimligheten i dessa påslag.av
Vid internationell jämförelse de svenska kostnadsupp-ären

skattningarna för rivning kärnkraftverken låga. vissa fallI harav
mycket höga kostnader från andra länder. Fråganrapporterats om
kostnaderna för rivning eftersomväsentlig, de för 30 %är står ca

totalkostnaderna.av
SKB har till redovisat faktorer kan förklara varför deoss som

svenska uppskattningarna rivningskostnader lägreär avsevärt änav
i andra länder. Vad effektivadet svenskanämnts är t.ex.som
avfallshanteringssystemet som tillåter komponenteratt stora tas om
hand skäras sönder, de låga svenska slutförvarskostnadernautan att
då slutförvaren inte drivs i vinstsyfte föremål för självkost-ärutan
nadsprissättning det faktum drift- och underhållskost-ävensamt att
naderna för de svenska kärnkraftverken låga vid internationellär en
jämförelse.

Samtidigt vissa frågetecken kvarstår angående beräkningarnasom
rivningskostnaderna måste beaktas det idag framväxerattav en

internationell industri för rivning och dekontaminering. bordeDetta

leda till kostnadseffektiviseringar sikt. En motverkande faktorpå är
allt krav ställs detsträngare gäller tillåtna persondoser,näratt t.ex.

vilket kan försvåra och fördyra rivningsarbetet.
Vår slutsats beträffande beräkningarna rivningskostnaderna är,av

dessa frågor behöver fortsatt uppmärksamhet framöver.ägnasatt
Generellt gäller för kostnadsuppskattningarna finnsdet ävenatt en

del genuina osäkerheter försvårar den totala kostnadsbe-som
dömningen. berorDetta flera faktorer. ingårpå Anläggningar som

inte byggtsännu någonstans i världen. utformningDen exakta som
kommer krävas för godkännande säkerhetsmyndigheterna äratt av

inte känd. Inte hellerännu det exakt känt vilka kravär kommersom
ställas åtgärderna skallnär genomföras och hur sådana krav kanatt

komma påverka anläggningarnas utförande. osäkerheter,Dessaatt
både kan ökade och minskade kostnader, har hittills hante-som ge
i form kostnadspåslag inför avgiftssättningen. Virats ettav

bedömer denna metodik inte tillräckligt tillfredsställandeatt ger
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resultat.

För kunna bedöma storlekenatt de osäkerheter finns krävsav som
delvis metoder tillämpasatt vid kostnadsberäkningarna,nya t.ex.

kostnaderna för flera olikaatt scenarier beräknasgenom eller såatt
kallad successiv kalkylering tillämpas.

För hantera olika osäkerheteratt diskuteras ityper kapitel i4av
stället för dagens finansieringssystemsystem byggerett påsom en
avgift baserad pá troligt scenario för avfallshanteringssystemet,ett

basispá den information finns tillgänglig i dagsläget, ochav som
olika former säkerheter för täcka finansieringen vid mindreattav
sannolika utfall.

En allmän slutsats basispå igenomgången detta kapitel ärav att
kostnaderna kan bli högre, och i fallvärsta högre,avsevärt vadän
dagens avgiftssättning ifrån.utgår Men det inteär omöjligt deatt
även kan bli lägre.
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8 Om kärnkraftens kostnadertotala

Enligt direktiven det tredje huvuduppgift förär redovisaatten oss
de totala kostnaderna för elproduktionen från projektering och byg-
gande till rivning och slutförvaring kärnkraftverk inklusiveav
kärnbränslecykeln s. l.

Uppgiften utvecklas platsnärmare på i direktiven 4,annan
där det uttalas följande:

syftar ñnansieringslagen till kåmkraftspro-att garantera att.
duktionen finansierar samtliga kostnader orsakas hanteringsom av
och förvaring kämbrånsledet använda och andra restprodukterav

Ävendenna medför. kostnaderproduktion fir avveckling ochsom
rivning de anläggningar där har ingår iägtproduktionenav rum
ñnansieringssystemet. Staten, kommunerna eller enskilda personer
skall inte behöva belastas med kostnader orsakasnågra som av
kärnkraftens avfallshantering.

Detta grundläggandeär omfattaprincip all verksam-bören som
het vid kärnkraftverken; Det kan andra kostnader änemellertid finnas
dem omfattas ñnansieringslagen betalas fulltinte utsom av avsom
produktionen. Enligt min därförmening finns skäl klarläggadet att

elproduktionen fullt täcker de den orsakar ellerkostnaderutom om
bidrag i formnågon från tillkommer.eller sätt Skullepåstaten annat
det visa sig elproduktionen inte fullt sina kostnadertäcker böratt ut

komplettering lagstiftningen övervägas.en av

dettaI sammanhang påpekas 5även frågor reglernaröratt som
i atomansvarighetslagen 1968:45 inte bör behandlas av oss.
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Utgdngspunkter för fortsatta studier

elproduktion från kärnkraftverk täcker fullt deFrågan utom
kostnader den förorsakar åtskilliga frågeställningar, delvisrymmer

komplicerad natur.av
utredningsuppdragtid till förfogande för i dessDen stått vårtsom

helhet har nödvändiggjort hårda prioriteringar mellan de tre
prioriteringarutredningsuppgifterna. Som utgångspunkt för dessa

tjänat formuleringen i direktiven 5 utredningsuppdragethar att
att kapitalförvaltningen enligt lagenär göra översynen av

finansiering framtida utgifter för1981:669 kärn-använtom av
bränsle m.m.

den bakgrunden har vi funnit det angeläget i förstaMot attmest
finansierings-hand frågorna med direkt anknytning tillpenetrera

kapitel Följden har blivit, vi inte haft möjlig-2-7.systemet att
tredje huvuduppgiftenheter behandla alla aspekter den påpå ettatt

uppgiftens egentligen Vi har emeller-sådant kräver.sätt natursom
tid i kapitel och i bilagorna 7-10 redovisat ingående bedömningar7

kärnavfallshante-de kostnadsberäkningar häntörliga tillärsomav
rivning kärnkraftverk.ring och av

frågor i härseriöst syftande studie samtliga deEn tasav som upp
del direktiven fordrar utredningsresurseraktuell större änav som

inledningsvistill förfogande. Studien bör enligtstått vårt vår

uppfattning innefatta genomgripande grundläggande problem-och

analys diskussion metodfrågor. exempel frågeställ-med Några påav
ningar kan behöva belysas följande.ärsom

Vilka kostnader bör urskiljas Vad historiska kost-ärtyper av
Ärnader och vilka kostnader möjliga påverka idag detär att

lämpligt redovisa kostnader för kärnkraftsproduktionatt utan att
samtidigt ställa dessa kostnader i relation till kostnader för arman
elkraftproduktion kostnadsredovisningar redovisasBör utan att man
samtidigt redovisar intäkter Bör icke-monetära kostnader ochmätas
redovisas och i fall hurså

exempel mycket brettEtt på pågåendeangreppssätt ärett en
internationell studie, kallad DECADES. studie, harDenna åttasom
internationella organisationer vissabl.a. FN-organ som- -
huvudmän, inleddes 1991. Studien syftarår till systematiskaatt ge
beskrivningar kostnader, miljöeffekter för frametc. att taav en
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internationell konsensus för hur uthållig strategi för elproduktionen
bör utformas.

Inom för DECADES finns planer internationellpåramen en
konferens i mitten 1995år Electricity,på Health and thetematav
Environment. Avsikten då redovisa resultatetär denatt av
faktainsarnling pågår angående miljökonsekvenser olikasom nu av

elproduktionsanläggningar. Det gäller bl.a. identifieratyper attav
faktorer kan påverka interna och kostnader. Påexternasom
grundval dessa redovisningar kommer eventuellt studien attav
fortsätta med syfte uttrycka miljökonsekvenserna i monetäraatt

alltså kostnader.termer, som
Bland de på tid har gjorts i Sverige föraansater attsom senare en

bredare diskussion kring kostnadsbegreppet i samband med
energiproduktion kan studiernämnas två publiceratssom som
bilagor till Biobränslekommissionens slutbetänkande 1992:9l.
Dessa studier bilaga 5 och 6 har titeln Samhällsekonomiska

aspekter på bioenergins konkurrenskraft respektive Energikon-
sumtionens sociala kostnad förstudie.en-

För få utgångspunkt för våra överväganden uppdrogs iatt en
november 1993 Tomas Kåberger efter samråd medexperten att
andra inom utredningen utarbeta förslag hur arbetetexperter om
med den aktuella utredningsuppgiften borde läggasnu upp.

Kåberger överlämnade i 1994 till utredningenmars en prome-
moria förteckningmed misstänktaöver kostnader medexterna
syfte dessa misstankar skall kunna avfärdas eller beläggas och dåatt
leda till ändrad lagstiftning. Ett utkast till promemorian kommente-

Åkerades skriftligt i januari 1994 Hugosson. Iexpertenav mars
1994 överlämnade denne, tillsammans med Stenexperterna
Bjurström och Stig Sandklef, ytterligare synpunkter innehållet ipå
Kåbergers promemoria.

harDet inte visat sig möjligt inom för arbetevärt påatt ettramen
tillfredsställande behandla alla frågeställningarsätt de aktualise-som

de nämnda promemoriorna. Innehållet i dessa återges i sinaras av
huvuddrag i bilaga

Med utgångspunkt från diskussionerde förts kring desom
nämnda promemoriorna har vi inom den tid och de utrednings--

vi disponerat koncentrerat våra ansträngningar fråganpåresurser -
det finns betydandenågra s.k. kostnader till följdom externamer
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negativa effekter vid den pågående kärnkraftsproduk-externaav nu
tionen. Med kostnader vi då kostnader kärn-externa avser som
kraften förorsakar allmänheten, inte belastar den produk-men som
tionskostnad ireaktorägaren med sin verksamhetskalkyl.tarsom

Vi har därvid tagit fram material belysa delsnärmareett avsett att
metodfrågor i samband med begreppet kostnad, dels denextern

förekomsten omfattningeneventuella och kostnader videxternaav
uranbrytning och vid normal drift kärnkraftverk. Vi har ocksåav
tagit fram material rörande de särskilda metodproblem gällersom
vid uppskattning kostnaderna för riskerna radioaktiva utsläppav av
vid eventuell kärnkraftsolycka för möjliga radioaktivasamten

från slutförvar kärnavfall.utsläpp ett av
Vi har valt tillhandahålla detta arbetsmaterial bilaga tillatt som en

bilaga Materialet inte detbetänkandet 3. så genomarbetatär äratt
i nuvarande skick läggas till grund for förslagägnat att om

åtgärder.
vi möjlig arbetsmaterialDen slutsats dra detta är,attsom anser av

det bör kunna utgångspunkt för fortsatta studierutgöraatt en av
hithörande frågor föroch på så underlag densätt utgöra ett

debatten energipolitiska frågeställningar. Vi iallmärma kring vill

detta sammanhang peka det kan uppgift för denpå att vara en
parlamentariskt energikommission riksdagensammansatta som

sig för i maj 1994 jfr. l99394:NUl7 19, inomuttalat atts.
för sitt uppdrag frågor kostnader föröverväga externaramen om

olika energislag.
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9 Författningskommentar

finansieringFörslaget till ändring i 1992:1537lag lagenom om
framtida utgifter for kärnbränsleanvänt m.m.av

l §

Paragrafen har med hänvisning till skyldighetenkompletterats atten
inteställa säkerheter för de kostnader för omhändertagande som

inbetalade Skyldigheten ställatäcks hittills avgiftsmedel. attav
liksom skyldigheten betala avgiftersäkerhet ankommer påatt— -

reaktorinnehavaren.

2 §

Paragrafen har kompletterats med hänsyn till skyldigheten ställaatt
säkerheter. Definitionen kostnader för omhändertagandedeav som
reaktorinnehavaren för har inte ändrats.svarar

3 §

Paragrafen reglerar innehållet i den kostnadsberäkning årligensom
skall lämnas reaktorinnehavarna och ligger till grund forav som
avgiftsberäkningen såvitt gäller för omhändertagande.kostnader

stycket framgårFörsta har kompletterats det kostnadsbe-så att att
skall omfattaräkningen olika belopp. belopp ligger tillDessatre

grund för beräkningen föravgiften och bestämma huratt storaav
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säkerheter krävs. Enligt punkt 1 skall kostnaderna för samtligasom
åtgärder kan behövas då ireaktorn drivits 25 redovisas, medårsom
tillägg för de årliga kostnader tillkommer drivsreaktornsom om en
längre tid. avgiftsunderlagsbelopp omfattarDetta samtliga de

kostnader för omhändertagande i 2 Beräkningssättetsom anges
med intjänandetid 25på år det i dag används imotsvararen som
praktiken underlaget fram för beslut avgifternasnär storlek.tas om
I till vad gäller i dag skall dock skäliga kostnader förmotsats som
tillkommande åtgärder beror på oplanerade händelser redovisassom

tilläggsbelopp enligt punkt Härmed inteseparat ettsom avses
mindre tördyringar erfarenhetsmässigt ofta förekommer vidsom
genomförandet framtida projekt,planerat normalaett t.ex.av
mindre påslag för ökningar i byggkostnaderna. Sådana påslag bör

ingå i avgiftsunderlagsbeloppet. Med oplanerade händelser menas
i stället händelser påverkar planeringen för omhändertagandetsom

grundläggandepå exempelvis teknisk lösningsätt,ett attmera en
ligger till för beräkningarna visargrund inte sig möjlig attsom

genomföra i praktiken måste lösning.ersättasutan av en annan
Tilläggsbeloppet omfattar endast skäliga kostnader. skälighetsbe-I

dömningen ligger händelser framstår direkt osannolikaatt som som
inte bör beaktas vid beräkningen. riktlinje för bedömningenEn av
vilka kostnader bör beaktas händelser visserligenär ärattsom som
mindre sarmolika inte framstår orimliga skall beaktas vidmen som
beräkningen. Se vidare den allmänna motiveringen avsnitt 4.5.3.

Dessutom skall enligt punkt 2 grundbelopp redovisasett om
reaktorn drivits kortare tid 25 Grundbeloppet beräknasår. påän

avgiftsunderlagsbeloppet, bara bränslesätt detsamma som men som
har beräkningen sker beaktas och hänsyn inte tillanvänts när tas
den framtida bränsleanvändningen. Kostnader för avveckling och

rivning reaktoranläggningen enligt 2 för forsknings-2 § och ochav
utvecklingsverksamhet enligt § ingår.2 3

Grundbeloppet och tilläggsbeloppet används för bestämma huratt
säkerheter krävs enligt 8stora som a

Andra stycket det sista ledet i första stycket andramotsvarar
meningen i den äldre lydelsen.

Liksom tidigare gäller enligt tredje stycket kostnadsberäk-att
ningen varje skallår och lämnas till regeringenöver eller denses
myndighet regeringen bestämmer.
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4 §

I paragrafen de kostnader har och skallstatenanges som som
finansieras avgiftsmedel.med Punkt 2 har kompletterats med statens
kostnader för prövning säkerheter enligt 8av a

6 §

förstaAv stycket framgår avgiften skall beräknas grundvalpåatt av
avgiftsunderlagsbeloppeti 3 § första stycket l och kostnaderstatens
enligt 4 Det följer förstnämndadet lagrummet avgiftenattav
beräknas drifttidpå tilluppgår 25 tilläggår, med fören som
tillkommande kostnader varje år drifttiden längre. Hänvis-ärom
ningen i lagrummet till reaktorns drifttid har därför tagits bort.

§7

Paragrafens regler hanteringen avgiftsmedlen har medersattsom av
bestämmelse avgiftsmedlensäger skall överföras tillattsom
Kärnavfallsfonden.

§7 a
Enligt första stycket skall kärnavfallsfonden ledas styrelse,av en

skall lämna årlig redovisning till regeringen förvalt-som en om
ningen. Styrelsen enligt andra stycket regeringen,utses av som
också förordnar revisorer för granskning styrelsens förvalt-om av
ning beslutaroch föreskrifter fondensnärmare verksamhet.om om
Detaljregler den löpande förvaltningen bör kunna beslutasom av
styrelsen själv.

Den redovisning lämnas styrelsen förutombör sedvanligsom av
årsredovisning revisionsberättelseoch innehålla redovisningen av
förvaltningen bakgrund de placeringsregler imot av som anges
lagen och i kompletterande föreskrifter. En sådan redovisning bör
särskilt placeringarna i aktier och i finansiellasådana instru-avse

i §7 andra stycket.ment som avses c
Enligt tredje stycket skall ledamöter styrelsen, revisorer samtav

de arbetstagare och uppdragstagare hos fonden styrelsensom
bestämmer skriftligen anmäla sitt innehav och ändringar i innehavet

fondpapper i insiderlagen 1990: 1342. En motsvaran-av som avses
de bestämmelse finns bl.a. i lagen 1983: 1092 med reglemente för
allmänna pensionsfonden.
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§7 b

stycket innehåller grundläggande för fondförvaltning-Första regler

Förvaltningen fondmedel fårvissa enligt andra meningenen. av
överlåtas till värdepappersinstitut eller kapitalförvaltare.annan

fondens skall andra stycketAvkastningen på medel enligt läggas

till kapitalet.

§7 c
första stycket de tillgangsslag i vilka fondens tillgångar fårI anges

hur andel tillgångarnaplaceras. Närmare bestämmelser storom av
får i tillgangsslag finnsplaceras vissa i d7som

Med begreppet skuldforbindelser med låg kreditrisk i punkten l

detsamma i reglementet för allmänna pensionsfonden. Enavses som
vägledning vid bedömningen vad låg kreditrisk kanärav som en

från rating kreditvärde-hämtas den kreditvärdering görssom av
ringsinstitut.

Placeringar i aktier och aktiefonder har enligt punkten 2 begrän-

till fondbörs för säkerställasådana noterade påärsats att attsom
värdepapperen skall likvida, dvs. lätta omsätta.attvara

Enligt andra stycket får placeringar ske i optioner, termins-även

fårkontrakt eller liknande finansiella instrument. Handeln dock i

fall inte spekulation. har därfördessa ha karaktären Detav ren
instrument endast får ske dethandel med sådanaangetts att om

fondförvaltningbehövs för säkerställa effektivare elleratt en som
risker.skydd valutakursförluster eller andra redovisningDenmot

förvaltningen § särskilt inriktaskommenterats under bör7somav a
sådana finansiella instrument.på

§7 d

paragrafen begränsningar i placeringsmöjligheterna i syfteI anges
åstadkomma spridning placeringarna olika marknaderöveratt en av

syfteoch branscher i begränsa riskerna. Motsvarande regleratt
finns bl.a. för den allmänna pensionsfonden.

§7 e
Enligt paragrafen fastställer regeringen ytterligare bestämmelser om
förvaltningen Kärnavfallsfonden.medlen i Ett behovav av
kompletterande framkomma följdbestämmelser kan bl.a. ensom av



249SOU 1994: 107

granskningen fondens verksamhet grundval den årligapåav av
redovisningen enligt § första stycket. Viktiga bestämmelser7 a om
förvaltningen riksdagen besluta.ankommer på att

8 §

första stycket det reaktorinnehavarens andel medlenI ärattanges av
i Kärnavfallsfonden skall användas för bekosta omhänder-attsom

bokföringtagandet och vissa kostnader. Fondens ochstatensav
redovisning utformas det alltid klart hurmåste alltså så ståratt stor
andel fondmedlen varje reaktorinnehavare.belöper påav som

får förVidare har medlen i fonden också användasangetts att att
bekosta Kärnavfallsfondens verksamhet.

KärnavfallsfondenEnligt det andra stycket skall medel inya som
för i första stycket återbetalas tillinte behövs de ändamål som avses

Återbetalningreaktorinnehavaren. får dock enligt huvudregeln ske

först sedan det använda kärnbränslet radioaktivt avfalloch som
i slutförvar reaktoranläggningenhärrör från detta har placerats samt

avvecklats och rivits, för omhändertagandedvs. sedan åtgärderna

2§ i väsentligt genomförts. Om särskilda skälenligt allt har

återbetalning tidigare. Härmed dåföreligger får ske t.ex.avses
fondmedlen i hög grad överstiger de verkliga kostnadernaså att en
återbetalning risk. Så länge reaktorn ibedöms kunna ske ärutan

hög fondbehållning idrift och avgiften betalas kommer oväntaten
avgiftensstället påverka storlek.att

stycket, andra stycket i gällandetredjeDet motsvararsomnya
till föreslagnalydelse, innebär komplettering med hänsyn deen

Kärnavfallsfonden.reglerna återbetalning medel iom av

§8 a
forParagrafen och behandlar skyldigheten ställa säkerheterär attny

inte avgiftsmedel. Enl igt första stycket skallkostnader täckssom av
regeringenreaktorinnehavaren till den myndighet bestämmersom

fullgoda säkerheter de kostnader för omhän-ställa motsvararsom
Säkerheterdertagande i 3 §första stycket 2 ochsom avses

behöver dock inte ställas för täcks reaktorinnehava-belopp som av
andel medlen i Kärnavfallsfonden. Således behöverrens av

för i endastsäkerheter grundbeloppet 3 § första stycket 2 ställas om
igrundbeloppet överstiger reaktorinnehavarens andel medlenav
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Kärnavfallsfonden. Tilläggsbeloppet i 3 § första stycket 3 täcks
däremot inte avgiftsmedel. De kostnader ingår i tilläggs-av som
beloppet därförmåste alltid ställda säkerheter.motsvaras av

Säkerheterna skall lämnas till den myndighet regeringen bestäm-

Uppgiften bör ankomma på SKI. Vidare i andrasägs stycketmer.
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmeratt som

regelbundet skall säkerheternapröva tillräckliga. dennaär Iom
prövning ligger både bedöma säkerheterna sådana äratt om som
godtagbara och den beräkning avseende grundbelopp ochom
tilläggsbelopp lämnats reaktorinnehavaren enligt 3 § kansom av

Åtminstonegodtas. inledningsvis bör denna prövning utföras av
regeringen, erhåller underlag för prövningen från SKI ellerettsom

myndighet.annan
Enligt bestämmelsen skall prövningen säkerheterna ske årligenav

och vid behov oftare. Normalt bör sådan prövning varjeägaen rum
år sedan kostnadsberäkningen enligt 3 § in. Närmare reglergetts

prövningen kan beslutas regeringen.om av
Som framgår den allmänna motiveringen avsnitt 4.4.2 fårav

sominte inteckningar i kärnkraftverk godtas säkerheter. Givetvis
kan inte heller säkerheter godtas vilkas ekonomiska värde på något

betingas verksamhetensätt vid kärnkraftverk. Vilkaannat ettav
säkerheter bör kunna bedömas godtagbara har ocksåsom som
behandlats i avsnitt 4.4.2.

8 §b

I paragrafens första stycke de fall då de säkerheteranges som
lärrmats enligt 8 § får utnyttjas Säkerheterna fårstaten.a av
utnyttjas för finansiera föråtgärder omhändertagande medlenatt om
i Kärnavfallsfonden visar sig otillräckliga och åtgärderna inte vidtas

reaktorinnehavaren. Med föråtgärder omhändertagande deav avses
åtgärder i 2 Om reaktorn drivs kortare tid 25än år,som anges
får säkerheterna dessutom användas för tillföra Kärnavfalls-att
fonden medel de avgifter enligt 5 § bortfallermotsvararsom som
på grund den begränsade drifttiden. Därigenom säkerställsav att
fonden tillförs medel aktuellt grundbelopp i §3motsvararsom
första stycket dvs. kostnaderna för det bränsle ianväntssom
reaktorn inklusive kostnaderna för avveckling och rivning av
reaktoranläggningen enligt 2 § 2 och kostnaderna för forsknings-
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och utvecklingsverksamhet §enligt 2 Frågor utnyttjandeom av
säkerheter regeringen eller denprövas myndighet regeringenav
bestämmer. Normalt bör prövningen ankomma regeringen.på

Det kan vid prövningen säkerheter enligt 8 § andra stycketav a
ieller andra sammanhang framkomma säkerheterna tilluppgåratt

för högt belopp. sådana fall skallI de säkerheter inte behövssom
återlämnas till reaktorinnehavaren enligt andra stycket.

9 §

Paragrafen kompletteratshar med hänsyn till skyldigheten ställaatt
säkerhet enligt 8 a
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Mårten Eriksson och Sörenexperternaav

Norrby

Vi instämmer i allt väsentligt i de slutsatser framkommer isom
föreliggande villbetänkande. punkterPå två vi emellertid mer
utförligt förklara inställning. förstavår Den punkten gäller det s.k.
basscenariet utgångspunkt förär kostnadsberäkningar.som en

extraandra punkten gäller detDen hur osäkerhetspåslaget i
för kostnadsberäkningarnuvarande kan omhand i det isystem tas

betänkandet föreslagna systemet.nya

Basscenario

Vad gäller basscenariet vill svårighetenbetona påatt ett
entydigt definierasätt sannolikt basscenario.ett

Vi vill vidare framhålla basscenariet enbart skallatt ses som en
rimlig utgångspunkt för kostnadsberäkningar det intetpåattmen

får uppfattassätt ställningstagande i anslutning till detettsom
för forskning och utveckling enligt kärnteknik-krävsprogram som
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i Kärnkraftinspek-lagen och sammanhang granskasannatsom av
tionen.

föredragit benämningen referensscenari0 förVi skulle ha

speciella syftet medkostnadsberäkningar för betona detatt
scenariet.

osäkerhetspáslagExtra

vill vi vidareanslutning till begreppet basscenarioreferensscenarioI

extra osäkerhetspåslag i nuvarandeframhålla det systematt som
händelserkostnadsberäkningar inrymmer vissa mindre sannolikaför

kan föras till det s.k. tilläggs-inte självklart och analysutan
skallföreslagna flnansieringssystemetbeloppet i detsom nu

enligt förslaget till lagtextinrymma mindre sannolika händelser

händelser.oplanerade

finansieringssystemet införs måsteOm det föreslagna så en
hänföras tillför bl.a. vad börgrundlig analys göras utrönaatt som

börbasscenariet tillhörande grundbelopp och vadoch som
belysastill tilläggsbeloppet. fråga då behöverhänföras En ärsom

deponeradeför eventuellt återtagandehur kostnaderna ett av
demonstrationsfasen förefter den SKB föreslagnabränslekapslar av

kärnbränsle skall betraktas.slutförvaring använtav
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Särskilt yttrande Björn Kjellströmexpertenav

Utredningen hade två huvuduppgifter. Den första föreslåattvar
åtgärder kan bidra till säkerställa finansieringenatt attsom av
kärnkraftens avfallskostnader effektivtpå belastar konsumen-sättett

fran kärnkraftverken och inte skjutsterna på kommandeöverav
generationer. Den andra huvuduppgiften klarlägga de totalaattvar
kostnaderna för elproduktionen i kärnkraftverk och huruvidaavgöra
dessa fullt täcks de råkraftpriser kraftföretagenut förtar utav som
elenergi från kärnkraftverken.

Av tids- och resursskäl har utredaren valt prioritera den förstaatt
uppgiften. Det underlagsmaterial har tagits fram kring desom
aktuella frågeställningarna enligt minutgör, uppfattning, i huvudsak

fullgott beslutsunderlag och de förslagett jagpresenterassom anser
rimliga. Enligt min uppfattning finns det dock otillfredsställandeen
oklarhet i utredningens rekommendationer vad gäller beräkningen

det s.k. tilläggsbeloppet skall täckas med garantier frånav som
kärnkraftsföretagen. Vidare vill jag peka det förhållandetpå deatt
kostnadskalkyler för slutförvaring kärnavfall presenteratsav som
inte innefattar några kostnader efter tillslutning slutförvaret.av

Enligt utredningens rekommendationer skall tilläggsbeloppet
omfatta extrakostnader uppstår på grund oplaneradesom av
händelser påverkar planeringen för omhändertagandet avsom
kärnavfallet på grundläggande sätt. Som riktlinje förett mer
bedömning vilka kostnader skall ingå i tilläggsbeloppetav som
föreslås att händelser visserligen mindreär sannolika intesom men
framstår orimliga skall beaktas vid beräkningen tilläggs-som av
beloppet. Enligt min mening denna rekommendation integer
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vunnits utredningenStörre klarhet hadetillräcklig vägledning. om
händelsersannolika måstegivit exempel mindrehade på som

kunna ingåtill avstängning börHaverier lederbeaktas. t.ex.som
har faktiskthittills avställda kraftreaktorernabland dessa. Bland de

Mile Island i USA ochSchweiz, Threenämligen Lucens itre,
Ukraina ställts efter haverier.Tjernobyl i av

slutförvaretuppkommer efter detkostnaderdet gällerNär attsom
frånrimligt bortse dessamin mening intetillslutits det enligtär att

slutförvaret skall kunna lämnasavsikten äräven utanattom
inte troligtförefaller nämligenefter tillslutning. Detövervakning att

anläggningskall från övervakamedborgare avståframtidens att en
allvarligt miljöhot.innebäraskulle kunnadetta slag ettsomav

myndighetskostnaderräkna meddet åtminstone rimligtDärför är att
naturligtvisbli aktuellatidsrymder kanför övervakning. De ärsom
inteproblem kanEventuella oförutsedda väntasmycket långa.

överstiger tiden föråtminstoneförrän efter tiduppträda somen
ÖvervakningskostnaderÄspölaboratoriet.vidförsöksverksamheten

in i kärnav-alltså behöva läggashundratals eller kanunder år mer
föreventuella kostnaderTill kommerfallskostnaden. detta repara-

avsnittenligt utredningensslutförvaretändringar itioner och som
uteslutas.2.1 inte kan

kostnader beaktasemellertid dessa närhindrarIngenting att
enligtslutförvaringen uppskattastilläggsbelopp förochgrundbelopp

riktlinjermöjligen klararekrävsutredningens förslag. Vad ärsom
skallkärnkraftsföretagenkravatomansvarighetslagens påhurom

förmoraliskasjälvklart detdetuppfattas. Jag ansvaretattanser
i och medslutförvaring inte kan upphörakärnavfallets säkra

närvarande inte hellerdärför förtillslutning och detslutförvarets att
ekonomiskajuridiska ochförutsätta detmöjligtär ansvaretattatt

upphör.
kärnkraftens totala kostnaderklarläggaVad gäller uppdraget att

förut-genomföras. Underdet inte kundekan jag bara konstatera att
erbjuda fullmedverkatsättning kärnkraftsföretagen attatt genom

alltför omfattandeinte varitverksamheten borde detinsyn i en
kostnaderna.indirektauppgift de direkta och monetäraklarläggaatt

kostnaderbetydligt uppskatta s.k.svårigheterna störreär att externa
potentielltoch hälsoeffekter.i form bl.a. miljö- Den största avav

kärnkraftshaveri-orsakade eventuellanämligen kostnaderdessa, av
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egentligenär inte möjlig meningsfulltpå något sätt.er, att ange
Förhoppningsvis blir kostnaden noll för det svenska kärnkraftspro-

Om härdsmältningsolycka s.k. restrisktypgrammet. meden ettav
radioaktivt utsläpp skulle inträffa istort svenskt kärnkraftverk,ett

och detta kan inte uteslutas, blir kostnaden mycket hög. Att räkna
med något slags medelvärde för sådana kostnader kan inte bli annat

vilseledande.än Det välär känt kostnaden kan bli betydligtatt
högre vadän kärnkraftsföretagens ersättnings-motsvararsom
skyldighet.

Med hänsyn till beslutet avveckla kärnkraften före 2010år villatt
jag ifrågasätta ytterligare ansträngningar för förfina under-attom
laget för ekonomiska jämförelser mellan kärnkraft och andra
energislag, föreslås i utredning, motiverade.är Det förefallersom

angeläget studera hur omställningen energisystemet bästattmer av
skall genomföras. Det kan också finnas skäl reglerna föröveratt se
ersättningsansvar vid olyckor i kärnkraftsanläggningar, dettamen
ingick uttryckligen inte bland utredningens uppgifter.

Om avsikten efterkommandevåraär skall igå möjligasteatt mån
skadeslösa efter den svenska kärnkraftsepoken det angelägetär att
begränsningarna i ersättningsansvaret vid haverier i kärnkraftverk
elimineras och allvarliga ansträngningar förgörs minskaatt att
omställningsproblemen vid kärnkraftsavvecklingen. Det minär
förhoppning den aviserade energikommissionens direktivatt nya
skall möjligheter till konstruktiv analys de problem ärge en av som
förknippade med bl.a. dessa frågeställningar.

9 I4-O9l5
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KåbergerSärskilt yttrande Tomasexpertenav

bidragit tilldirektiven fullföljts, haUtredningen skulle, attom
Åkärnkraftens ekonomiska spelregler.precisionen iförbättra ena

gällande lagstiftningRiksbanken enligtskulle viasidan staten, som
reaktorinnehavarnaförvalta de medelhar monopol på avsattatt som

tjänafråntas möjligheten påför framtida kostnader, attatt pengar
kunna erhållasfonden vad skulle påtill änsämre ränta somge

Å sidan skullesäkerhet. andrakapitalmarknaden med bibehållen

identifierakärnkraftens totala kostnader,utredningen klarlägga

förändringarreaktorägarna betalar ochkostnader övervägasom
betalade sina fulla kostnader.reaktorägarnai lagstiftningen så att

medavseenden helt i linje måletdirektiven i dessaAmbitionen i är
samhällsekonomiskt effektivi-förutsättningar föråstadkommaatt en

elmarknaden.konkurrensserande på

förhållande till direktivenutredningenOm i

viktig restriktionenintroduceras dock deni direktivenRedan att
inte behandlas. Dessa regleri atomansvarighetslagen börreglerna

ochvid olyckor i reaktorerekonomiskabegränsar ägarens ansvar
lyfts samhällsekonomisk kostnadavfallsaxiläggningar. Därigenom en

önskvärd marknadsvärde-och den undandrasfrån reaktorägarna en
marknadsvärdering olycksriskernaring. Just vore annars enaven

ideologiskt bordereaktorernas livslängdmetod avgöraatt som
nuvarande regeringen.tilltala den
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Den promemoria jag lämnade till utredningen i Kåbergermars
1994 frånutgår motsvarande utredningar på gjorts på uppdragsom

Bundesministeriums fiir Wirtschaft respektive USAs Departmentav
of Energy. Dessa utredningar, Identiñzierung und Internalisierung
Externer Kosten der Energiversorgung Prognos 1992 respektive
Environmental Costs of Electricity Pace University 1990
innehåller såväl metodanalyser kvantitativa resultat.som

För utredningen fanns alltså redan omfattande bakgrund tillen
uppgiften, metodik överföra på svenska förhållandenatt samt,

min promemoria, rad identifierade speciellt svenskagenom en
förhållanden ekonomiska konsekvenser borde klargöras.vars

Redan diskussionen bland utredningens övriga ledde tillexperter
klarlägganden skulle kunna tydligare vadänsom presenteras som
gjorts i de tidigt skrivna återfinns i bilagapm som

De resultat och styrmedelsförslag behandlas i den internatio-som
nella litteraturen har redan föranvänts införa miljöskatter påatt
användning fossila bränslen i Sverige. Därför talar såväl miljöskäl,
samhällsekonomiska effektivitetsskäl rättviseskäl för attsom
motsvarande internalisering kostnader genomförs förexternaav
kärnkraften.

Utredningens uppfattades redan tidigt för små iresurser som
förhållande till uppgiften. Sekretariatets tid, liksom de ekonomiska

farms för underutredningar lades omedelbart frågorpåresurser som
hur de fonderade medlen skulle kunna högre avkastningom ge

friare förvaltning. Vi fick utredaren därefter försöktegenom veta att
få ytterligare för genomföra uppdragetattresurser resten attav men
ytterligare tid eller andra inte gick få. Den delattresurser av
utredningen handlade kärnkraftens totala kostnaderattsom om
skulle klarläggas och socialiserade kostnader skulle privatiserasatt
har därefter givits fortsatt låg prioritet. För huvudöver fåatt taget
till stånd kapitel detta anlitades konsult förett kompletteraom atten
sekretariatet.

Förutom redan direktiven på omotiveratatt introduceratsättett en
enligt min mening svårförsvarad inskränkning i uppdraget har denna
del utredningsuppdraget sedan givits så låg prioritetav så att
ambitionen förbättra precisionen i kärnkraftensatt ekonomiska
spelregler inte avspeglas i utredningens förslag.
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utredningsuppdraget fullgjord.denna delinte ärJag att avanser
ocholika energikällorrättvisa villkor mellansäkerställaFör att

konstruktiv konkurrens påför ekonomisktförutsättningar en
del uppdragetdennavitaliserad elmarknad fordras ävenatt av

tillidentifierade skäleventuellagenomförs i form, ochnågon att
till lagändringar.kompletterad lagstiftning leder

skulle ocksåtotala kostnaderredovisa kärnkraftensUppgiften att
såväl för politikerklargöranden intresseiresulterat somav

byggdaproducerad i deförallmänhet. Kostnaderna senast
Forsmark enligt ABB Atomsoch IIIreaktorerna Oskarshamn III var

1990. då skulleFogelström Redan28 örekWh 1988dåvarande vd

örekWh enligtvindkraftverk för 27medkunna produceras
utred-1989. Redanenergiverkenergiverk Statensstatens om

vad reaktorernasiffror finns föroffentliggjort deningen hade som
redan medför sinaverkligen har kostatplanerades kosta och ägare

energipolitiken haunderlag förviktigtlagstiftning skullegällande
punkt finns viktigaenklafram. Också dennakunnat läggas på

ikommande utredningarlämnade föruppgifter ogjorda och att ta tu

med.
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Om aifallshanteringen ekonomiska förutsättningar

Vad gäller själva avfallshanteringen har dock viktiga fakta fram-

kommit i utredningen. De hittills samlats kontot ipåpengar som
riksbanken räcker inte för betala avfalldet redanatt som pro-
ducerats. förhållandeDetta har tidigare försvarats med till-att
ståndsinnehavarna enligt lagen har skyldighet betala deävenatt
kostnader fonden inte räcker till för. Utredningen uppdagade dock

denna skyldighet saknade betydelse. De privata reaktorägarnaatt
har nämligen bildat aktiebolag kring sina reaktorer. Så länge
reaktorerna vinst vinstengår till uppstår förlusterägarna,ger men
eller oönskade betalningsansvar kan aktiebolagen försättas i konkurs

och de verkliga därigenom undgåägarna betala vad reaktorernaatt
kostar samhället. Endast vid det helstatliga Ringhals, drivssom
direkt Vattenfall, finns det kapacitet betala. I samtliga fallattav
hamnar kostnaderna hos d.v.s. hos Sveriges skattebetalare.staten,

Utredningens förslag tillståndshavarna skallatt tvungna attvara
ställa säkerheter för skillnaden mellan vad fonderat och vadman

beräknar det skulle kosta hand det avfallatt att taman om som
producerats kan därför innebära viktig förbättring.en

Vid jämförelser mellan vad de svenska reaktorägarna attuppger
det skall kosta hand avfallet och motsvarande skattningaratt ta om
i andra länder har utredningen fått skillnader. Enligtstorase

från NAC En granskning omfattning och kostnaderrapporten av
för det svenska för hantering karnavfall, publiceradsystemet av

bilaga till denna utredning. beräknas amerikansk reaktorsom en av
fabrikat och Ringhals 609kosta 2 MSEK rivatyp attsamma som

medan SKBs beräknar motsvarande kostnader för Ringhals till 957

MSEK. Den amerikanska reaktorn skulle alltså kosta nästan tre
gånger mycket rivaså den drivits kortare tid.att trots att

När den brittiska kärnkraften förvaltades statligt monopolettav
bedömdes kostnaderna för rivning avfallshanteringoch likasom
eller lägre de svenska. det iän När slutet 1980-talet blevpå
aktuellt privatisera det ekonomiska slutsummornaatt ansvaret steg
i beräkningarna. En knapp, respektive dryg fördubblingen av
kostnadsuppskattningarna skedde för respektiveMagnox- AGR-

reaktorerna mellan 1988 och 1989.
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motsvarighet, reviderade under kringSKBs brittiska åretBNFL,

planerade privatiseringen kalkylen kostnaden förden över att
avveckla sina anläggningar från 438 miljoner GBP till 4 605egna
miljoner GBP, ökning med faktor 10.änen mer en

brittiska siffror kommer från 1991 delvisDessa MacKerron

siffror från brottiska National Audit Office 1993 ochgrundad på

nyligen analyserats och kompletterats med intressant analyshar en
the Radioactivem.fl. 1994 uppdrag WasteMacKerron på avav

Advisory Committee.Management
förutredningens kapitel sju inte kan draI argumenteras att att

bli lika dyra riva eftersomslutsatsen svenska reaktorer skallatt att
brittiska erfarenhetende mycket bättre. den viktigaMen ärär att

förden kostnadskalkylerna kan drabbas degör av ansvarom som
han kan vältra verkliga kostnaderkostnader beräknar, övermen

har intresse under-därutöver skattebetalarna så hanpå göraattav
Därför blir helt hanskattningar. måsteänsvaret annat taett om

beräkningarnasjälv. Slutsatsen den utförhela är attansvaret som
skyldighet och möjlighet betala för de verkligaha bådemåste att

kostnaderna.

berorde osäkerheter i kostnadsberäkningarna påFörutom som
förutsäga verkliga kostnader för genomförasvårigheter attatt en

förvänta sigplanenlig rivning finns det viktiga skälså ännuatt
verkliga kostnader. Redan oplanerade utsläpphögre små, av

till dyrbararadioaktiva föroreningar inom anläggning kan ställaen
inför rivning avfallshantering. Upprepade bränsleska-problem och

dor den redan inträffat i Sverige oplanerade,ärtypav som av men
Större kan snabbtinte oväntade. oplanerade och oväntade utsläpp

öka rivningskostnaderna i betydande utsträckning. Olyckan i reaktor

omgivningen ökade2 vid TMI i USA bara utsläpp tillsmåsom gav
$ $tilländå den uppskattade rivningskostnaden från 200 miljoner

450 miljoner 1993.1 Zuercher,

USA låg det ekonomiska för dessa kostnader relativtI ansvaret
väl bundet vid reaktorägaren. Sverige skulle de privata reaktor-I

kunna undgå kostnaderna tillståndshavande bolagägarna attgenom
försattes i konkurs.

nuvarande svenska därför uppenbarligenDet otill-ärsystemet
fredställande marknadsekonomiskt förperspektiv liksom deur
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skattebetalare riskerar kan tvingas bära dessa socialiseradeattsom
merkostnader.

Utredningen har föreslagit de har tillstånd drivaatt attsom
reaktorer skall ställa säkerheter också för tilläggsbeloppett som
skulle inte kanägarna undgå ekonmisktgarantera att att ta ansvar
för dylika oplanerade merkostnader. Detta förslag dockär så svagt
specificerat det inte behöver tolkningatt medför någonges en som
förbättring. För förslaget skall ha mening fordrasatt regeringenatt

bestämmernär tilläggsbeloppets storlek inkluderar scenarierman
med den ekonomiska storleksordning de brittiska och ameri-som
kanska exemplen illustrerar. Att det syftet bör,är enligt min
mening, klarläggas i den fortsatta beredningen lagförslaget.av

Om säkerheterna

Den andra punkt där utredningens förslag ochär riskerarvagt att
bli slag i luften gäller kraven på säkerheterna.ett Enligt utred-
ningens förslag skall säkerheterna godtagbara och endavara
undantaget de inteär får inteckningutgöras i kärnkraftverk.att av
Det troligtär säkerheterna kommeratt utgöras åtaganden frånatt av
de ägande s.k. kraftbolagen. Vissa dessa bolag har emellertidav
redan skulder i det närmaste alla deras tillgångarmotsvararsom

just kärnkraftverken. Om kärnkraftverkenutom tjänat ellerut,
tvingas stänga på grund tillbud eller insikter kommer de haav nya
värdet noll samtidigt garantiåtagande måste realiseras. Omsom man
då har godtagit säkerheter betingadeär reaktorernas värdesom av
saknar dessa betydelse.arrangemang

För förslagen ställande säkerheteratt skall ha någonom av
verklig betydelse fordras säkerheterna fullgodaäratt oavsett
kärnreaktorernas framtida status.

Ett problem vid beräkning och bedömning säkerheternasav
storlek och är säkerheterna kan komma behövasort att iatt tas
anspråk kring år 2040 skall ställas redan innan reaktorernamen

förestängs 2010.år Om säkerheterna nominellaär riskerarav man
inflationen kommer reducera derasatt värde till otillräcklig litenen

bråkdel det reala risker de ursprungligen motsvarade. Deav senaste
decenniernas statistik antyder det nominell säkerhetatt en av en
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ursprungliga10-20 % det realaefter 30 år endast återstår avca
värdet.

förhandsbedömningarOm myndighets

mellan reaktorägarnas planerutredningstexten har distinktionenI

förverkligas tidvis hanteratsi framtiden kan kommaoch vad attsom
den roll SKN tidigareslarvigt. SKI för sedanårövertog ett par som

det utvecklings-kontinuerligt övervaka och kommenterahaft att
upprätthållablev detarbete SKB bedriver. Därmed svårt att

blir aktuellt, skall kunnaambitionen SKI, det göranäratt en
granskning ansökan från SKBförutsättningslösobjektiv och av en

SKIkärnavfallshanteringen. haranläggningar förbyggaattom
ställningstagandensig för undvikaemellertid ansträngt att av en

uttalat accepterande skullei förvägsådan jäv t.ex.art att genom
uppenbart.vara

föreslår, enligt vilkenhandläggningsordning utredningenDen som
sannolika basscenarier och liknandeuttala sigSKI förväntas om

prövnings-fungeraytterligare för SKIförsvårar att somsenare
ståndpunkter SKIsdärför deinstans. delarJag expertersom

tillsuccessivt ställningframfört SKI skall slippamuntligen taattatt
skall förverkligas.olika tekniskasarmolikheten systematt

och de hot SKIsundvika de formella problemFör motatt
medföra detframtida jävsdiskussion kantrovärdighet ärsom en

olika roller konstruerasutomordentligt viktigt myndighetens såatt
förenliga.de äratt

Slutsats

deOm säkerheternas storlek ställs så dekraven på att rymmer
säkerheternarisker beskrivits och kraven påbetydande ärsom om

kostnaderna då kostnaderde verkligen skall kunna täckaatt
enligt utredningensuppdagas kan reaktorägarnas placerasså pengar

förslag pålitlighet försämras.totalautan att systemets
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gäller de totalauppdragutredningensViktiga delar somav
dockvid kärnreaktorerna återstårför elproduktionenkostnaderna att

fullborda.
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Särskilt yttrande Heléne Wijkexpertenav

Jag delar i allt väsentligt de uppfattningar framkommit isom
utredningens betänkande vill framhålla följande synpunkter:men

Utredningens förslag införa sakerhetsbelopp istället för extraatt
påslag och avsättning medel för eventuellt átertagande.av

Det utredningenär påpekar mycket viktigt myndigheternaattsom
bedömer vad skall ingå i basscenariot. Tidigare har det intesom
funnits behov ingående bedömning eftersom avgiftensamma av

inkludera extra påslag för eventuella kostnader vadantogs utöver
basscenariot motiverar. Vissa de eventuella kostnader skulleav som
täckas de extra påslagen kan tänkas inträffa med störreav
sannolikhet andra, och det bör i fallän bättreså medatt tavara
dem avgiften beräknas inär stället for låta ingådem iatt ett
säkerhetsbelopp. Termen demonstrationsförvar blir vilse-t.ex.
ledande inte medel föravsätter eventuellt återtagande efterom man
utvärderingen.

Dokumentation och arkivering tillsyn begränsad tid eftersamt en
förslutning.

Jag medel måste för dokumentationavsättas och arkiveringattanser
för viss kontrollmonitering begränsad tid efter förslutningsamt en

slutförvaret. Tidsrymden omfattningenoch bör diskuteras medanav
kärnkraftverken fortfarande i drift.är
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täckas.verksamhet mästeKostnaderna för myndigheternas
karnaxfallsfrdgan.helhetssynViktigt inta iatt en

Statensavgifter tillvissaEnligt förordningen 1993:424 om
efter dettill SSI kvartaletstrålskyddsinstitut avgiftspliktenupphör

Strålskydds-drift.kärnkraftverken Dettahar tagits trots attatt ur
rivningomfattande underkommer bli äninstitutets arbete att mer

normal drift.vid
kompetensuppbyggnad påbehovMyndigheterna kan även av

kärnavfallsfrågan viktig,gällerområden. helhetssyn vad ärEnnya
fungerande miljö-stånd välkunna få tillspeciellt för att en

myndigheterinnebärkonsekvensbeskrivningsprocess. Detta ävenatt
i avfallsfrågan måsteinvolveradeutanför kärnenergisidan ärsom

Detta gällerförsäkras adekvata på något sätt. t.ex.resurserom
Boverket, Naturvårdsverketdärmedarbetet MKB-processen, t.ex.

energiproduktioneninsats. Efter detm.fl. måste göra attstoren
skallhär frågeteckendet uppståupphört kan även om vem som

kärnenergiområdet.inommyndigheters arbeteför dessabetala
börverksamhetför myndigheters nämntsolika kostnaderDe som

lättare ordna medantäckning. börlämplig Dettaalltså få attvara
i drift.fortfarandekärnkraftverken är
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Bilaga 1

direktivUtredningens
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-3-Kommittédirektiv

l993:6lDir.
Utredning översyn kapitalförvaltningen enligtom av m.m.
lagen 1981:669 finansiering framtida utgifter förom av

kärnbränsleanvänt m.m.

Dir. 1993:61

vid regeringssammantréideBeslut 1993-05-06

Chefen för Miljö- och naturresursdepartementet,statsrådet Johansson,
anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild tillkallasutredare för formernaöver föratt atten se
kapitalförvaltningen enligt 7 5 lagen 1981:669 finansiering fram-om av
tida utgifter för använt kämbränsle ñnansieringslagen. Utredarenm.m.
skall fondmedlenöverväga kan tillåtas bli placerad friare förän när-om

ivarande, syfte öka avkastningen medlen, föreslå principer ochatt samt
former för effektiv förvaltning fondmedlen. Utredaren skall därviden av
föreslå de placeringsbeståmmelser bör gälla redovisa förslagsamt ettsom
till hur fondförvaltningen lämpligen organiseras.bör

Utredaren också föreslåskall de realräntemått bör användas vidsom
beräkningen avgiften enligt linansieringslagen. Vidare skall utredarenav
redovisa de totala kostnaderna för elproduktionen från projektering och
byggande till rivning slutförvaringoch kärnkraftverk inklusive kim-av
bränslecykeln.

Finansiering kärnkraftens restprodukterav

finansieringslagenl föreskrivs avgifterde innehavama kärn-att som av
kraftsreaktorer skall betala till för finansiera framtida kostnaderstaten att
för hantering använt kärnbränsle, avveckling anläggningar siniav av m.m.
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helhet skall placerade räntebärande i Riksbanken. Upplupenkontovara
ränta skall tillläggas kapitalet.

Den grundläggande principen bakom lagstiftningen det gällernär att
finansiera hanteringen kämkraftsproduktionens restprodukter är attav
kostnaderna för verksamhetenskall täckas intäkterna från den produk-av
tion har upphov till dem. Till åtgärder skall finansieras hän-gettsom som
förs i detta sammanhangäven avveckling rivning den anläggningoch av
där produktionen har ägt Med hänsyntill den långa tid förkrävsrum. som
hantering förvaringoch kämavfallet och övriga restprodukter måsteav man
räkna med utgifter kommer uppstå långt efteratt det produktionenatt att
vid den anläggning, upphov till dem har upphört. Därmed finnsgettsom
då inte heller några löpandeinkomster disponeraför utgifterna.täckaatt att

förhållandenDessa innebär medel för täcka framtida utgifter föratt att
verksamhetenmåste i förväg de intäkternalöpande från kärnkraft-tas ut ur
produktionen och hållas samlade sådantsätt de med säkerhetkanett att
disponeras för ändamålnär behov successivt Dispositio-uppkommer.avsett

medel sker såväl under periodden produktionen pågår undernen av som
avsevärd tid därefter. Avfallshanteringen kan behöva pågå i årväntas 50ca
efter det kärnkraftverk stängts Det kan därefter finnasatt ett behovav. av
olika former övervakning för dels fysiskt skydd, dels säkerhetskontrollav
s.k. safeguardkontroll. Finansieringssystemetskall därför garanteraatt ett
tillräckligt kapital finns fonderat Rör möjliggöra alla de investe-stort att
ringar, uppförandet slutförvar för det långlivade och högaktivaettsom av
kärnavfallet innebär. skall ocksåDet finns tillgängligamedelgaranteraatt
för täcka övriga kostnader hanteringen för inklusiveatt med sig,som
administrations- och planeringskostnader,forskningsprogram m.m.

Sedan nuvarande år 1982 i kraft har sammanlagt 14 277system sattes
miljoner kronor betalats i avgifter 3l december1992 i löpande priser.

629 miljoner7 kronor har betalats i ersättning för förkostnaderut
hantering kärnbränsle. Deanvänt finns fonderade i Riks-av pengar som
banken i ansenlig förmögenhetsmassa.utgör dag Behållningen i decem-en
ber 1992 har beräknats till S23 miljoner kronor. framtidaDe totala
kostnaderna för hanteringen kärnavfallet har fr.o.m. 1993 beräknatsav
komma 000uppgå till 45 miljonerdrygt kronor i 1992 års priser.att

På fonderadede lämnas s.k. statslåneräntamedlen fastställs varjesom
vecka Riksgäldskontoret. förräntningenFör de här aktuella medlenav av
tillämpas dock fast för kalendermånadräntesats i Statslåne-taget.en en

statsobligationerräntan baseras räntan med löptid tio år. Fören
åren 1983-1991har statslåneräntan genomsnittuppgått 10,8 % år.till i per
Den reala avkastningen period varit 3,9medlen har %under samma per
år.

Statenskämbränslenamnd juli 1992 haft i uppgifthar fram till den l att
förvalta de medel kämkraftindustrin enligt finansie-betalarårligensom
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ringslagen. kämkraftinspektion harDet är Statens dennumera som upp-
giften.

Förvaltningen fondernaav

sin fördjupadel anslagsframställning för budgetåren 199293-199495
framhöll dåvarande kämbränslenämnd ordningenStatens den nuvarandeatt

placeringmed fondmedlen inte avkastningden bordeav varager som
möjlig. Någon kanalisering egentlig till kredit-i mening avgiftsmedlenav
marknaden sker inte i och i Riksbanken.med medlen sätts kontoatt
Avgiftsmedlens insättning i Riksbankenär därmed betraktaattsnarare som
vanlig inlåning haftoch sparandei bank. Om nämndeni stället exempelvis
möjligheter under föregående två åren fondernasde närmast placeraatt
likvida medel i statsskuldväxlar kort löptid skulle fonden tillförtsmed ha ca
10 miljoner kronor år vad skett. Om hela fondkapitaletänmerper som nu
hade kunnat förräntas åren denden korta räntan de skullemot senaste
årliga avkastningen ökat 30 miljoner framhöllmed kronor. Detta,ca
nämnden, skall jämföras avkastningen I990med under år på fonderadeatt
medel uppgått till 830 miljoner kronor. friare placering fondmed-Enca av
len enligt förvaltningsprinciper enligtdärför önskvärdgängsemer vore

kämbränslenämndsStatens uppfattning.
Enligt min uppfattning utgångspunktkan med från samhällsekono-ett

miskt den fonduppbyggnadsynsätt pågår betraktas ökasättett attsom som
sparandeti ekonomin. kapitalbildningOm denna tillräckligt storagenererar
reala inkomster kommer kostnaderna för rivning kärnkraftverk ochav
förvaringen inte inkräkta framtidadet använda bränslet attav genera-
tioners levnadsstandard.

Det är angeläget medelsförvaltningen bedrivs sådantsättatt ett att av-
kastningen blir jämförbar med statliga fondervad andra storlekav samma

i övrigt jämförbar avkastning.och karaktär i finns alltså skälDet attav ger
principer former föröver och förvaltningen vidta nödvändigaoch attse

ändringar i ñnansieringslagen.

Real törräntning londmedlenav

viktig faktor beräkningenEn vid den avgift innehavarna kim-av som av
kraftreaktorer ñnansieringslagenenligt skall betala in till för-är denstaten,
väntadereala förräntningen fondmedlen.av

Med real förräntning tagits tillränta den erhålls sedanhänsynavses som
intlationstakten.

Avgifterna enligt ñnansieringslagenhar beräknats från förutsättningenatt
medel kommer fram år 2010 utnyttjasoch behövaavsättasatt t.0.m. t.0.m.
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år. reala60 Densammanlagt2050-talet, alltså under tidsrymd caen av
därförmedel harförräntning genomsnittligt kan uppnås avsattasom
fram-finansieringen debetydelse tillmycket när det gäller bidragetstor av
olikamedel kan undertida utbetalningama. Avkastningen funderade

hälftenfjärdedel ochrealränteantagandenberäknas för mellan caensvara
kapitalbehovet.det framtidaav

långmycketgenomsnittsvårdeRealrñnteantagandetspeglar överett en
grundvalmin meningperiod framåt i tiden. enligtDet gäller att av

möjligt på reala avkast-denhistoriskt material så godgöra somen prognos
ning fonduppbyggnadenkan medföra.väntas

vid kärnkraftproduktionKostnader

tillñnansieringslagenredogjorde för syftarjag inledningsvisSom att
samtliga kostnaderfinansierarkämkraftproduktionengarantera att som or-

kämbränsle och andraförvaring användahantering och detsakas avav
Även för avveck-medför. kostnaderproduktionrestprodukter dennasom

ingår iproduktionen haranläggningar ägtling och rivning de där rumav
skalleller enskildañnansieringssystemet. kommunernaStaten, personer

kärnkraftensorsakasnågra kostnaderinte behöva belastas med som av
avfallshantering.

vidall verksamhetprincip bör omfattagrundläggandeDetta är somen
kostnader dememellertid finnas andra änkåmkraftverken. kanDet som

produktionen.inte betalas fulltomfattas ñnansieringslagen ut avsomav
redovisa samtligadärför skäl granska ochmin mening finns detEnligt att

till. Syftet börkämkraftproduktionen upphovkostnader attvaragersom
orsakar ellerfullt de kostnader denklarlägga elproduktionen täcker utom

tillkommer. Skullefrån eller sättbidrag i någon form staten annatom
täckerinte fullt sina kostnader börsig elproduktionenvisadet utatt en

lagstiftningen övervägas.komplettering av

Uppdraget

formulera förprinciper och formerutredningen börSyftet med attvara
medoch fondmedlenfondmedlen övervägaförvaltningeffektiv omaven

förfriare i syfte ökaän närvarande,placerasbibehållen säkerhetkan att av-
belysa i skilda slagbör hur placeringarUtredningenkastningen medlen.

betalnings-påverkar bl.a.medtillgångar och olika placeringshorisontav
förvalt-medbörriskspridning görasberedskap, Jämförelseroch säkerhet.

andra statliga fonder.ningen av
användasvidbörrealrântemâttdessutomUtredaren bör föreslå vilka som

därvidbörUtredarenavgiftenberäkningen ñnansieringslagen.enligtav
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käm-Statensfråganibedömningarochutredningar somutgå från de
genomfört.bränslenåmnd

fortsättningsvis börkapitalförvaltningenföreslå hurbör ävenUtredaren
börfondförvaltandevilkaeller somvilken organFörslagorganiseras. om

tidigaretillåtergångredovisas. Enfonderna börförvaltauppgiften attges emellertidfondmedlen ärförvaltadesjälvakämkraftföretagenordning då
belysas.börmyndighetutgiftsprövandetillRelationenutesluten.

kostnad-totalaredovisa delämpligt sättpåocksåutredarenSlutligen bör
slutförvaringochrivningkärnkraftverkfrån samtelproduktionenförerna

kämbrånslecykeln.verken samtav atomansvarighets-ireglernafrågor rörbehandlaintebörUtredaren som
1968245.lagen

ochfmansieringslagenikompletteringarochändringardetillFörslag
börförslagutredarensföranledaskanförordningaranknutna avdärtill som

redovisas.
med översynarbetedetinformerad avsig enhållabörUtredaren om

Finansdepartementet.inompågårfondförvaltningstatlig som statligatill1984:5Dir.direktivregeringensbeaktaskallUtredaren
inrikt-utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittéer
Dir.direktivregeringensiinnehålletbeaktavidareskallUtredarenning.

förslagsinautredningsverksamheten. liEG-aspekterangående1988:43
framgårregelreformeringkravsådana sombeaktavidareutredarenbör

l.21990912100bil.budgetproposition prop.1991 årsav 31denredovisaskan senastdetsåbedrivas attUtredningsarbetet bör
1994.mars

Hemställan

regeringenjaghemställeranfört attjag harvadtillhänvisningMed nu
naturresursdepartementetMiljö- ochförchefenbemyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkallaatt en - kapitalförvaltningenöversyngörauppdragmed av1976:119 att en- för använtutgifterframtidafinansiering1981:669enligt lagen avom
kårnbrânsle m.m. biträdeoch annatsekreteraresakkunniga, experter,beslutaatt om
utredaren.

skall belastakostnadernabeslutarregeringen atthemställer jagVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnsfjortonde m.m.
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Beslut

bifalleröverväganden ochRegeringen ansluter sig till föredragandens
hans hemstållan.

naturresursdepartementetMiljö- och
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Bilaga 2

kärn-expertpromemoriorUtdrag omur

totala kostnaderkraftens

Innehåll

totala kost-att redovisa deKáberger:Utdrag Tomas2.1 av
från projektering ochelproduktionenförnaderna

kärnkraftverkoch slutförvaringrivningtillbyggande av
kärnbränslecykeln promemoriainklusive en som-

kostnader syftemedmisstänktaförtecknar attexterna
avfärdas ochskall kunna eller beläggasmisstankardessa

1994Slutversionleda till ändrad lagstiftning.då mars

Åke synpunkter på Tomasoch2.2 Hugosson: Kommentar

1994JanuariKåbergers PM 1993-12-20.

Åke StigochHugossonSten Bjurström,2.3 Utdrag av
Kábergers PMTomasSandklef: beträffandeKommentar

Marskostnader.totala1993-12-20 Kärnkraftens-
1994
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Bilaga 2.1

redovisa de totala kostnadernaatt för

frånelproduktionen projektering och byggande
till rivning och slutfdrvaring kärnkraftverkav

iinklusive kärnbränslecykeln

En promemoria förtecknar misstänkta kostnader med syfteexternasom
dessa misstankar skallatt kunna avfärdas dåeller beläggas och leda till

ändrad lagstiftning.

KåbergerTomasav
för Kärnbränslefondsutredningen.

1994.mars



SOU 1994: 107 279

Llnughâll
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4.1 Skador på grund rutinutsläpp till miljönav
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4.4 Miljöskador
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4.8 Miljökostnaderi samband avfallshanteringenmed
4.9 Kostnader för hållande elproduktionskapacitet iav reserv
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unledninz

sådanaAtt och beskriva förhållanden misstänkts doldautgörata upp som
subventioner till kärnkraften tvåkan välgörande För det förstasätt:vara
kan identifiera sådana kostnader kärnkraften idag orsakarman utan attsom
betala, och därmed finna gnind för den lagstiftningskompletteringtyp av som
direktiven efterlyser. För det andra kan klarlägganden verkligaav
förhållanden tydligt visa påståenden vissa dolda subventioner saknaratt om
grund.

Om de förslag till lagändringar såfinner skäl för genomförs, attman
miljökostnadsansvaret utvidgas från fossilbränslen till gällaävenatt
kämkraften. detta bättre förutsättningar för energimarknaden sedanattger

energipolitiska detaljbeslut, tillrätt och fortsatta subventionerstyra utan utan
hållbara energiteknologier uppfattas mindre miljöstörande.som som

Förslag syftar till miljöskatter miljökostnaderintemaliseraattsom genom ger
dessutom möjlighet finansiera inte införstatlig verksamhet sättatt ett som
några ytterligare samhällsekonomiska snedvddandekostnader genom
skattekilar. fårDärmed andrasamtidigt sänka skatter ärutrymme att somman
dyrare driva in, ofta kallat skatteväxling.att nu

Bland punkterna således både sådana subventionernedan finns där dolda kan
föreligga sådana sådanaoch där klarlägganden undanröjatorde kunna
misstankar.

I huvudsak behandlas två tillskottslag obetalda kostnader: Det ärena avav
eller förmåner från från inte primärteller källorstaten styrspengar som

ekonomiskt. sådana drabbarDet andra slaget obetalda kostnader är somav
via miljöskador någon marknad.andra idag inte betalas viasom
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Kostnaderna kan också delas i två kategorier beroende de redanärom
orsakade, historiska kostnader storlek oberoende hur iärvars av man agerar
framtiden, eller aktuella påverkbara kostnader.

Statliga satsningar för få igång verksamhet kan grund föratt en anses som en
beskatta den fungerande verksamheten, sådanatt ambitionsenare ärmen en

inte självklar.

För marknaden skall fungera effektivt måste miljökostnader internaliseras.att
Detta bör helst ske marknad eller kompensations-upprättasattgenom en
transaktioner regleras rättsligt, såsom i miljöskadelagstiftningen. När detta
inte rimligt därförär de drabbade inte identiñerbara, alltför utspriddaäratt
eller ofödda, kan istället använda miljöskatter, s.k. pigouviska skatter förman

hålla skadegörelsen optimal nivå När istället de orsakandeatt ären
oidentifrerbara eller betalningsoformögna kan obligatoriska försäkringar med
ersättningsgarantier såsometableras. miljöskadeforsäkringen.

Miljöskatter i allmänhet effektivare direkt reglering därförär aktörernaän att
marknaden kan finna kostnadseffektiva reducerasättgemensamt attmer

miljöskadoma den reglerande myndigheten. En viktig fördelän är attannan
den förorenande verksamheten tillbegränsas optimal nivå meden
miljöskatter. Om koldioxid eller radonutsläpp enbart medreglerasav
tekniska krav utsläppande verksamheter tillåtna utsläpp gratismen var
skulle priserna verksamheternas produkter för låga efterfråganochvara

finnsoch produktionen för I de fall det substitutionsmöjligheter skullestor.
optimal utsträckningdessa inte heller utnyttjas i länge enbart tekniska

rådde.restriktioner

Miljöskatter skall drabbasför demoptimala tillåterförasatt som avvara
skadorna. Då dessa i deninte identiñerbara spridasskall deär grupp som
drabbas. Det saknas statsinkomsterekonomiska dessaanvända justskäl attatt
reducera utsläpp.
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3H.|.l I

3 l E l . I l
För tydliggöra vilka forskningsanslag förknippade medäratt som
elproduktion från kämenergi måste åavgränsningen sidanmot ena
kämvapenforskningen åoch andra sidan fusionsforskningen, markeras. Ett
försök definiera kvarvarande finns i Regeringensredanatt poster prop.
197879:115. tillDär 6,7 GSEK i 1977 års penningvärde vilketanges

GSEK15 idag.motsvarar ca

I proposition bedöms detta kostnad 0,2 örekWh i detmotsvarasamma en av
nuvarande svenska vilket 0,4 i dagensöreprogrammet motsvarar ca
penningvärde. Någon skatt återföramed syfte dessa har inte dragitsatt pengar
in hittills. Skulle kärnkraften tillbaka underskulle betala dettaattman nu anse

återståendesin återståendelivstid skulle detta alltså kosta närmare öreett per
kilowattimme.

forskningDen har bedrivits kärnkraften storskaligsedan kom isom
kommersiell drift har såvitt indirektkänt till sin huvuddel direkt eller

Återstoden,bekostats kämkraftlöretagen. Stev.kanaliserat via bl.a. NE,av
NUTEK, SKI, SSI måttlig. måste fråganoch UD, torde Likvälvara
undersökas ytterligare för avfärdas.kunnaatt

Denna borde kunna klaras sekretariatet.post av

dagens på GSEK underI penningvärde budgeterades utbetalningar 5ca
åttiotalet såsom kanersättning för försenat idrifttagande. Dessa utbetalningar

ocksårättmätigt skadestånd. onormalDet kan tolkasett enanses som som
frågorTvåsubvention. klarläggande saktörhållandena motiverat.Ett ärärav

aktuella:

Är politiskanormalt för juridiska ellerdet detta kompenserasättatt-
fördröjningar
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Om det är normalt: Var det då rimlig ersättningsnivå tillämpades- en som

Utredning denna punkt torde inte grund någonför kompletteringge av
lagstiftningen. Den kan dock klargöra verkliga förhållanden kring en
omdebatterad misstänkt subvention. Material för utredningen torde finnasnog
i arkiven från den period då frågan ursprungligen avgjordes och i offentlig
elprisstatistik.

i . H i I .mr I.
Genom reaktorägarna inte har fulltatt för skador tredje vidansvar man
olyckor kan reaktorema försäkras fullt detta reaktorägamaut, störreger
kreditvärdighet deän skulle haft.annars

Dessutom förekommer olika former statliga borgensförbindelser framav som
till Vattenfalls bolagisering varit gratis. Senastekända försök till
sammanställning gjordes Jansson 1989. I första hand gäller dettaav
Vattenfall, Forsmarks kärnkraftgrupp AB och SKB. Borgensförbindelsema
har sänkt kapitalkostnadema.

Detta förmånerär privata kärnkraftverk eller anläggningar för utnyttjandesom
förnybara energikällor i allmänhet åtnjutit.inteav

Det bör kontrolleras alla sådana garantier idag avskaffade elleratt är tydligt
marknadsmässiga.

Nuvarande förhållanden bör kunna klarläggas förfrågningar frångenom
sekretariatet till b1.a. tiksgäldskontoret.

Skall de historiska förhållandena kartläggas fordras troligen konsulthjälp.

un] I . H. I.
Kapitalkostnaden delär kärnkraftens totala kostnader. Investeringarstoren av
i kärnkraft har givit låg avkastning eftersom elprisema legat under
totalkostnaden for elproduktion i de reaktoremabyggdasenast
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Dessutom bokför intekärnkraftägamahävdas de kapitalkostnaderatt som
till pris underförfogandevisar subventioneri form kapital ställts till ettattav

marknadspris.

har givitOKG sålt finansiera reaktorernaDe tidiga obligationer för att en
politiskt regleradlån vianegativ till fmansiärema.realränta Dessa gavs en
med realräntanlåne-rnarknad. avfallsfondenJämför realräntanman
AP-fondema finnersålt tilldeltidiga obligationer bolagen tilldessa storsom

avkastningdenfåravfallsfonden 2% bättre avkastning änstatenatt ca avman
OKG till pensionsfondema.ger

Realräntor

%
Avfallsfoud-——

D Obligatiouslån

iobligationslåns realräntaförmånligtpåExempel äldreFigur ett
förhållande avfallsfondens dito.till

.m. llm .nK
mindrelångt från konsumenterna änkraftverkGenom bygga snarareatt stora

transmissionsnät.investeringar ikravställs högrekonsumenternaverk nära
borde bäraVattenkraftverk därförkärnkraft ochhävdasDet kan enstoraatt

lcraftvärmeverklokalaövertöringskosmademadel änstörre m.m.av
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De historiska kostnadema denna små.anledning torde Man kan vidareav vara
förvänta sig detta undersöks åtgärdasoch del den påbörjadeatt som en av
utvecklingen elrnarknaden.av

Överföringskostnadema berörs också effektvariationema, 3.6.av se

355.. . .11 H . . I E i
Då kärnkraften trängde fossileldade kraftvärme- ochut
elproduktionsanläggningar produktionssystemet fick vattenkraftverkenur

betydelse för effektregleringen.större Därmed genomfördes delen
tilläggsinvesteringar i dessa elverk. Dessa investeringar ligger i dagens
penningvärde i storleksordningen 10 GSEK.

Genom kärnkraftkapaciteten dessutom blev elefterfrågannormalstörre änatt
och hade låga rörliga kostnader blev det lönsamt skaffa sig avsättning foratt

värmemarknaden. Denna utveckling har forstärkts genom
miljöbeskattningen fossila forbränslen uppvärmningsändamål. Medav nya
elvärmekunder ökade successivt effektvariationema såledesytterligare. Det
framvuxna med andel elvärme och därmed förbundnasystemet stor
effekttoppar bådekräver dyr reglerkapacitet och i elnätetkapacitetstörre än
efter ekonomiskt optimal utbyggnad. sådantI skulle intevärmeett systemen
produceras i sin producerats i värmekraftverk.turav som

Kostnaderna för den tillkommande regler- och överföringskapaciteten kan
GSEK.totalt i storleksordningen 20 Kostnaderna har burits företagvara av

distribuerat vidarebefordrasproducerat och el. och till konsumenterna.som
grundKostnaden inte uppkommithar överkapaciteten byggtsattav upp

just i form kärnkraft uppkommit grundskulle lika ha kunnatgärnautanav
överkapacitet kolelverk.iav en

Man kan, elmarknad ihär, tilläven tänka sig detta sikt rättasatt enav
konkurrens med nätrnonopol.
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har kostat skulleEn retrospektiv analys vad regler- nätinvesteringamaochav
forintresseha historiskt intresse. En analys borde hadenna ävenett typav

skulle den kunnaSvenska Kraftnät och Elverksforeningen. För demLex.
taxesättning för övertörings- ochbas för analys kostnadsriktigutgöra en av

reglerkrafttjänster.

framtidaGWår medför100 svensk kärnkraft hittills levereratDe enca som
från kämbränslehanteringen. Med nedankollektivdos 20 000 manSvca

kostnad 16800 00 SEKmanSv detta4.l använda motsvarar caen
GSEK.

ä i . n.i 1 I
skador underorsakafrån kämbränslehanteringen kommerFöroreningar att

avfalletförvaradeframåt. med detlång tid Dessa skador har tillsammans
övervältrandekärnkraftensi diskussionenanvänts argument avomsom

generationer.kostnader till kommande

devärdetbetraktabetydande räcker detFör denna kostnad är attatt avatt se
delenradioaktivaorsakade dencancerfallen bland människorförväntade avav

Effects oftheCommitteeNations Scientificföroneningama. Enligt United on
200kollektivdoskämkraftdriften1988 orsakarAtomic Radiation caen

kostnaden forstrålskyddsmyndighetemamanSvGWår nordiskael. De sätter
800 000blirså for dosencancerfallen kostnadendärav orsakadede att

cancerriskkämkraftdriftensförsiffra blir kostnadenSEKmanSv. Med denna
öreIkWh.2MSEKGWår. i sin160 vilket tur motsvarar caca

Enmiljöskattkan intemaliseraskostnadDenna uran.externa engenom
frånskerutsläpptill vilkafastställas med hänsynsådan storlek börskatts som

köperOm reaktorägamaverkligen används.det somuranuransystem som
prestandadetryskanarnibiska eller ärfrån kanadensiska,härstammar gruvor

beskattningenfor ängrunddessa skallfor just utgöra snararesom
UNSCEAR.världsmedelvärden enligt
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En politisk avvägning gäller här, liksom vid analys växthuseffekten ochav
koldioxidskatten, frågan huruvida skall hänsyn till effekter itaom man som
huvudsak drabbar kommande generationer.

En fråga gäller det rimligt beskatta förär globala skadorannan attom som
orsakas kärnkraftdriften där de fysiska utsläppen till atmosfären tillav men

del sker i samband med uranbrytning i andra länder.stor

Situationen lik förutsättningarna för koldioxidskatten.är Den inteär en
skatt koldioxidutsläpp fossila bränslen enbart importerade iärutan som
proportion till de koldioxidutsläpp deras kolinnehåll motsvarar.

Miljöskattemas effektivitet grundar sig. den allanämnts attsom ovan. ger
aktörer egenintresse åtgärderhitta för minska miljökostnadema. Iatt attav
allmänhet leder miljöskatter till kombination processförändring,en av
substitution och minskad konsumtionsnivi. För i Sverigeuranskatt skallatt en
kunna motivera processförändring det viktigt skatten med hänsynär sättsatt
till den aktuella uranhanteringskedjan.

En skatt den nämnda nivån skulle ligga väldigt den kärnkraft-nära
beskattning EG-kommissionen föreslog i sitt förslag till energi- ochsom
koldioxidskatt 1992. EC Commission 1992

Kompetensen bedöma relevansen UNSCEARs siffror för det svenskaatt av
kärnbränslesystemet torde finnas inom handlingsaltemativenSSI. De politiska
bör utredningen.presenteras av

i 2 H m l l .
Exponeringen arbetskraften i reaktonema på grund dehar ökat senasteav av
årens renoveringsbehov. Kollektivdosen så förvänta sighög kanär att mannu

cancerfall bland strålningen varje år.arbetarna grund förett extrapar av

Det ekonomiska för jämförasdenna kostnader börsamhälleligaansvaret sorts
med andra arbetsmarknadssektorer. Vidare bör de juridiska processer som
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kämtekniker och derasmellanStorbritannienpågår i USA ocheller avslutats
kring haveririskerområde, liksområderbeskrivas. Det dettaarbetsgivare

deskillnad mellanuppseendeväckandetidigare asbestrisker,och en
bedömningaroch demyndigheternaindustrin och görbedömningar somsom

1992.på. Se Ackland,försäkringsmarknaden tyder t.ex.

bordekonsultinsatsEnSSI ha intressesådan utredning tordeEn även av.
samñnansiering med SSI.samråd. och eventuellupphandlas ikunna

I i l l lI a H .
fullfås ingenansvarsbegränsningatomansvarighetslagensGenom

ekonomiska riskDennaolycksrisker.kärnkraftverkensmarknadsvärdering av
drabbadepotentielltdel deoch tilltill deliställetbärs somstaten en avaven

kring reaktorema.egendomellerbor äger

Atomansvarighets-ibeskrivsatomansvarighetslagentillBakgrunden
inteDetbedömningen ärgjordeUtredningenSOU 1959:34.utredningen att

viljaskullefrånmöjligennågon bortsettsannolikt utanstatenatt --
sid 28atomanläggning.kapitalansvarighetsbegränsning satsa en

anspråkatomkraften inödgadevilanseradesSamtidigt att tatesen att var -
sidstandardsänlcrting.villvi intedet kosta villkosta vad acceptera enom-

Frågan hurobsoleta. ärbedömningarbåda dessaförhoppningsvisIdag25. är
privatiseradesdesocialiserats skulleidagkostnaderde vara omstora som

lagstiftningdennaIntressemotsättningama kringriskmarknad.frivilligen
1990.Berghdenbl.a. Faurebehandlas vanav

kämkraftindustrinuppdraggjortsstudier inteInternationella avsom
kostnadkanvisar det1992 ochKällstrand externsammanfattas att envaraav

dessakritikKärnkraftindustrinsörekWh el.15-20storleksordningeni av
grundrisktagandenmedvetnaanvändaindustrins metodstudier och somatt

Denna1994.Starfeltnyligen iillustreradesväntevärdenför rapport aven
redangrundenpå. kritiserades isiffror baserasKällstrandsmetod. ävensom

uteslutagårintekritik detdenna är att1977. EnSpeed poängema attavavav
oförutsedda riskerytterligareexistensen av
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Utredningen bör enligt direktiven inte behandla ireglerna atomansvarighets-
lagen. Samtidigt uppgiftenär granska och redovisa samtliga kostnaderatt som
kärnkraften upphov till. och kompletteringar till lagstiftningenövervägager

vi finner elproduktionen inte fullt täcker sina kostnader. Detta tordeattom ut
betyda inte föreslåbör kompletteringar eller ändringar atomansvarig-att av
hetslagen ändåvi bör försöka kvantifiera vilka kostnader kanattmen som
döljas den lagen.nuvarandeav

Det knappast rimligt enbart någonär hänvisa till enstaka de källoratt av som
refereras Källstrand 1992 och Starfelt 1994. Man skulle beskrivakunnaav
intervallet mindre 0.1 örekWh 17,6 bådaörekWh mellan dessaan -
författares slutsatser, och hänvisa till den möjliga existensenegna av
ytterligare risker.

Men inte heller detta nöjaktigt. fråganDen riktiga inteär hurär stort
osäkerhetsintervallet vad marknadsvärderingnormal skulleutan en
resultera

För uppskatta denna kostnad for skullesvenska reaktoreratt externa
låtautredningen kunna genomföra undersökning delmängd i denen av en

fastighetsägare idag Genomrisken. verkligatar attgrupp som arrangera
civilrättsliga avtalsmöjligheter i denna delmängd under begränsad tiden
skulle kunna få direkta marknadsvärderingar Fastighetsägarnarisken.man av
i delmängden skulle erbjudas avtal enligt vilka ersättning accepteradede mot

den risk de och idag ha alternativetFörhandlarna skulleatt ta staten tar. att
finna frånandra kapitalägare villiga ersättning riskenöveratt tamotsom var
fastighetsägarna

sådanEn undersökning föregåsbör förstudie. sådan bör ledasEn avav en
någon de miljöekonomiskt inriktade universitetsinstitutionema kan medav
fördel i samverkan med juridisk expertis.göras

Inn...] 1
Miljölagstiftningen innehåller ofta för radioaktivaundantag och särregler

svårtföroreningar och kämkraftanläggningar. Detta det mycketgör att

I0 l~1—09l5
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klarlägga i månvilken lagstiftningen konkurrensneutral mellan olikaär
energiteknologier.

Det förefaller miljöskador orsakade s.k. psykiska emissionersom om genom
inkluderar sådana frånhärrör sådanaäven kämtekrtisk verksamhet. Försom
saknas särregler.annars

Miljöskadeförsäkringen omfattar däremot inte kämteknik radioaktivaoch
utsläpp idag. Det samtidigt inte uppenbart motsvarande skadesituationerär att

någonhar täckning i särregler.

områdenDessa fordrar klarläggande juridisk expertis för utredningenattav
skall kunna ställning till konkurrensneutralt kosmadsansvarta ettom
föreligger. Detta skulle kanske fås frånkunna redan miljödepartementets
jurister. kvalificerad konsult.tarvar externmen annars

I räddningstjänstlagen särbehandlas osedvanligtkämkraftolyckor ettgenom
samhälleligt åtagande Senastför sanering efter olyckor.och uppstädning
infördes SOUskärpningar efter utredningen kärnkraftsberedskapenom
1989:86

hypotetiskaRäddningsverket bör beredas tillfälle sig löpande ochatt yttra om
kostnader för tillämpning denna lagstiftning.av

skillnader i ekonomisktDet särskilt viktigt klargöra eventuellaär att ansvar
beredskap för olyckor medmellan kämkraftrelaterad beredskap och

vattenkraftens dammanläggingar.

finns idag i Förordningavgifter för myndigheters kostnaderRegler omom
förordning1991:739 ochkämkraftinspektion, SFSvissa avgifter till Statens

Avgifts-SFS 1976:247.strålskyddsinstitut,vissa avgifter till Statensom
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skyldighet enligt dessa förordningar upphör gälla då reaktorer driftatt tas ur
tillstånden upphör behovet myndigheternasresp trots verksamhetatt inteav

upphör och SSIs arbete kan bli ännu understörre vid normalän drift.

Eftersom det kan aktuellt omgående finns det anledning snabbt föreslåvara att
komplettering till lagstiftningen. Förslaget bör sådanten attvara

myndigheternas kostnader för övervakning stängda reaktorer bärs denav av
reaktorägare orsakat dem.som

Vidare bör övervägas reglering kostnader hos andra myndigheter såsomav
SNV, Arbetarskyddsstyrelsen m.fl. får speciella uppgifter i sambandsotn nya
med avfallshanteringen.

Ö ‘lI‘-l-|0l| -ll v ll0hl|.l..l0|{.‘l KH
Förutom den kompetens utvecklas under FoU-verksamheten i SKBs regisom
har myndigheterna försökt bygga expertis kan följa och granska densom
verksamhet SKB direkt finansierar. I samband med ansökansom en om
slutförvaring kommer SKB sökande och myndigheterna dömande ochatt vara
i viss mån granskande. SKBs egentliga emellertidutgörsmotpart av
lokalbefolkning och kommuner. I dag har dessa mycket få vändaexperter att
sig till kan assistera dem under MKB-processen. svårtDet och dyrtärsom att
bygga nödvändig, oberoende kompetens. Problemet behandladesupp
ingående i SKIs Dialogprojekt och aktörsgruppens slutsats reglerna börattvar

såändras kommuner. sakägare och miljöorganisationer fåkanatt stöd ur
avfallsfonden för denna kompetensuppbyggnad. Aktörsgruppen 1993

Lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun har nyligen regeringenav
beviljats visst stöd för anlita experthjälp. Det bör förslagberedas tillett huratt
sådant stöd i fortsättningen skall ges.

WMI...] I. l I l En] .
Under period lagstiftningennär avfallshanteringen utarbetades deten om var

förutsättning avfallshanteringen helt säker. Därmedatten var var
miljöskador i samband avfallshanteringenmed logiskt uteslutna i teorin. om

inte i verkligheten.än Därmed fanns det i teorin inte för attiutrymme
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framtidaeventuellaekonomiska forlagstiftningen reglera det ansvaret
fortfarandeidag oklarhethar ändrats. det rådermiljöskador. Detta Men omnu

omfattar ekonomiskt för debeskrivnadet i fmansieringslagen ansvaret ansvar
möjliga.miljöskador ärsom numera

intemalisera dennatydligtundanröja osäkerheten och,För externaatt armars
punkt § 2 fmansieringslagen.explicit skrivas i 5dettakostnad kan somansvar

miljölagstiftningensklarläggandenprecisering förväntasYtterligare avgenom
enligt 4.4tillämpning ovan.

..‘Emmi 1.K
sig iDet visattekniska skäl. har äveniblandReaktorer behöver attstoppas av

behövakonstruktionliknandefamiljer reaktorer medSverige kan hela av
kanså ireservkapacitet balansenDärför behövs nätetsamtidigt. attstoppas

sådana omfattandeupprätthållas vidäven stopp.

reservbehovsådanaförverkligas kommermedOm elmarknad konkurrensen
integration ikämkraftenskostnad föroch dennamarknadbetalasatt en

kraftbolageninte degällersynliggöras. Dettakommer storaatt omsystemet
transaktioner isådanaskötamed möjlighetbibehålls oligopolföretag attsom

planekonomi.internen

internahadevinstsökande ägarehade kontrolleratsOm de bolagenstora av
Om bolagenfråga.politiskvaritkärnkraftverken intetillsubventioner en

aktuell förfrågan däremotformerskattebetalarna i olika ärdäremot ägs av
ägarföreträdare.såsomkommunfullmäktigeriksdag och

tordesubvention förekommerkontrollera internUppgiften vara enatt om
gårsärskild kompetensdockfall fordrasrevisorerna. I dettafråga för som

formellttransaktionerna sker rätt.granskalångt utöver att om
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KämbränslefondsutredningenKämkraftens totala kostnader

Kåbergers 1993-12-20PMpå Tomasoch synpunkterKommentarer

räntesubventionborgensåtagande indirektGarantier och3.3 som

erhållit någon formOKG AB harellerBarsebäcksverketAB förSydkraftVarken
finansieringenuppförandet ellerborgensåtaganden vidgarantierellerstatligaav

KämbrânslehanteringSvenskFörSimpevarp.vid Barsebäck ochreaktoremaav
pågarantireglersärskildagälldeFKAABForsmark KraftgruppSKB ochAB

Den privata delenVattenfall.tilldotterbolagFKASKB och är avgrund attav
förpliktelserFKAsochSKBssin delburitdock alltidkämkraftinudstrin har av

garantiåtagande Vattenfall.SKBFKAmotgenom

FKA. I deni74,5%Vattenfall delägareviaavtal ochStaten är genom
lånsvenskaVattenfallantingenställt borgenhar staten genomegenskapen - Påupplåning.FKAsutlandslån andel-för sinriksgäldskontoreteller av

25,5%.delför sinställt borgenprivata delägarnahar demotsvarande sätt

kvarståendealla statensöverfördesjanuari 1992den 1blev bolagVattenfallNär
infördesamtidigtriksgäldskontorettill enborgensåtaganden FKAgentemot som

avgift.sigbetingardelägarnaprivatagarantiavgift De samma

utlåning underpristillräntesubventionDirekt genom

riksbanken.Sverigeiobligationsräntomafastställdestill 1980 avFram
bostadsbyggandetochlångfristigt och statenpå kapital storKnappheten var

frånFillstånd riksbankenrådande placeringsplikten.denprioriterades genom
lång. Någon egentligtillståndskönobligationslån ochför att utge varkrävdes

ävenriksbankeneftersomknappastexisteradelångfristig marknadfri
tillFramöverenskommelser.frivilligakförsäkringsbolagenkontrollerade sgenom

inhemskaupplåning förutomlandsockså förbud motrådde praktikeni1972
utlandsupplåning ochtillinställningarnaändrade1972underDeinvesteringar.

1973 innebaroljekrisenSverige samtpå långfristig marknad iknapphetfortsatt
förlåna utomlands attattkraftföretagentvingadesjälva verketiriksbankenatt

långfristigaDessakärnkraften.iinvesteringarnadelfinansiera stor aven
på upprepadegrundblevåterbetalning avutlandslån, förtidaförbudmed mot

Iåntagama.fördyramycketsvenska kronandevalveringar av

riksbankstillståndmedanfriaobligationerÅr oprioriteradeförränta1980 släpptes
80-talet.obligationslán till slutetkvarlevdeför av

sattaadministrativtmedkreditpolitikenförda70-taletunderdenTotalresultatet av
samtfinansieringlång inhemsklångräntor, knapphetandraochobligations-

för dekapitalkostnaderinneburit högalåna utomlands hartvånget delvisatt
period.dennaundergjordekraftindustrininvesteringar som
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Kommentar beträffande KåbergersTomas PM 1993-12-20 -kärnkraftens totala kostnader

1. Bakgrund

Vid kärnbränslefondsutredningens möte den december20
1993 utdelades Kåbergerett PM Tomas för kommentarer.av
Detta PM utgör första skiss till redovisningen en sombelysaatt kärnkraftensavser ikostnader vidareett
perspektiv. Nedan påett antal synpunkter handlingen.ges

2. Allmänt

Arbetsgruppens uppgift inom utredningen är att belysa
kostnaderna för hela kärnbränslecykeln.

När kärnkraftdet gäller kostnader kring elproduktion och
kan påde mångabelysas nivåerolika företags-, sam--hälls-, nationsnivå nivå.och global

ocksåkanDe belysas historiskt och framtidsmässigt.

viktigEn är uppgift någraatt belysa kostnader i ettomframtidsperspektiv glömts bort, detta inom förramenutredningens uppgift säkerställaatt att medel finns i
framtiden.

ocksåDet kan finnas andra skäl att belysa kostnadsbil-
den, t.ex. trovärdigheten i att branschen gjort rätt för
sig. ärDetta säkerligen viktigt måstemen ges en an-drahandsprioritet i den aktuella utredningen.nu

För nåatt skall syftet nämns fåiman PMet att attsom
rättvisande och korrekt bild förhållandenaen av styrsomoch allokerar insatsersamhällets rätt krävs att mansorterar begreppen.

genomgångenDen ytterst alla kostnadernoggranna av somföreslås kring kärnkraften kan intryckett dennaattge
energiproduktion särposition.har belysningEn totalen
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industriella samhälleligalikvärdiga verksamheter,ochav
inklusive troli-skullekärnkraftens kostnader och nytta,

gjortvisa i högsta grad rättkärnkraften allraattgen
sig. omfattandeför torde dock krävas mycket utred-Det

på något rimligtningsinsatser för sätt relateraatt
i övrigttill samhällets utgörakärnkraftskostnader och

Kåberger självprioriteringar. använderförgrunden
tankegång miljöskatternär skallhan talar attomsamma

på nivå.hålla optimal Föranvändas för skadornaatt en
energiproduktion in-optimera miljöskador för ochatt

dustriell angreppssättverksamhet krävs brettett som
möjlig-utrednings uppgiftliggatorde utanför denna och

heter.

energifrågorkostnadsbild för ägnadesstotala stortDenna
intresse, i Helsingfors-möte förbl.a. samband med ett

pågåendenågra år huvuduppgift iär DECADES-sedan och nu
projekt, olika ärdär ställs Erfarenhetenfakta samman.

insats belysakrävs omfattande fördet mycket attatt en
frågorna på görabättre sätt än vad kan grovtett man

Sådanaidag. utredningar viktigaär dock tordeoch sanno-
likt till Coyproblematikenleda kommer fram. Dennaatt

utredningensuppgift utanförtorde dock fallastora ram.

till tiden begränsade manda-Med hänsyn den korta och det
pågående sina ansträng-utredningtet bör koncentrera

vår påningar, enligt uppfattning, förräntning kapita-av
förhållandet kringsärskilt real-let samt att nyansera

ocksåinvesteringshorisonterna.räntan kanoch Det vara
kostnadsbildenintressant översiktligt ochbelysaatt

variationer. vidare kostnadspers-När gällerdess det det
idagpektivet jordnära kanutöver samhällets syn manmera

vidaremöjligen konstatera det angelägna behovet ettav
någon intetordesynsätt; grund för dra slutsatseratt

uppnåmöjligt i utredningen.attvara

specifika kommentarer3.

sifferbeteck-specifikaNedan antal kommentarer,ettges
ningarna i utnyttjas.PMet

Historiska kostnader3.

Då några retroaktiva kostnadsdispositioner inte torde
framtida kost-aktuella belasta deoch komma attvara

litetrimligt ägnar mycketnaderna det attsynes man
åt i vissahistoriska deintresse ävende kostnaderna, om

troliga ärintresse.allmäntkan ha Detsammanhang ett
sådana jämfört meduppgifter visar kärnkraften,attatt
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övrig samhällsverksamhet, gjort väl rätthar förannan
sig.

Skulle principen historiska utvecklingskostnaderom
tillämpas för vindkraft frågant.ex. blir vid vilkenom
utbyggnadsgrad kostnaderna väsentlig.tas ut denTas ut
i tidigt blirett skede konsekvensen mycket höga tillägg
till kWh-priset. denTas ut sent kan förargumenteraman

tidig vindkraftallatt subventionerats. Resonemanget
visar hur historiskaoanvändbara kostnader är för att

framåt.styra

3.5 Kostnader för speciell överföringskapacitet

Stora Vattenkraftverk byggdes nödvändighet imed ut
Norrland och riktigtmycket anledning till den huvud-var
sakliga Ägarnautbyggnaden stamnätet. vattenkraftenav avocksåi bär redan huvuddelen kostnaderna förnorr nu av
stamnätet.

värmekraftverkenDe stora lokaliseratshar nära konsumen-
så småinteterna, dock nära lokala kraftvärmeverk.som

ärDet säkert ekonomiskt att ansluta ett stortmera
värmekraftverk via stamnätet än tiotal mindreett kraft-

tillverk regionaladet nätet. ekonomiska skalför-De
delarna med stora kraftverk gäller även anslutning till
nätet. övrigtFör bär även de sinstora kraftverken del

stamnätskostnaderna.av

Samtliga kostnader för stamnätet tillbetalas ägarnaav
vattenkraft och värmekraftverkstora inklusive kärn-
kraftverken. Kostnaderna för stamnätet litenär dock en
del mångade totala kraftkostnaderna och kompenserarav
gånger ekonomiskade fördelarna med stora kraft-om av
verk.

Kostnaden för att klara bortfall ett kärnkraft-stortav
överföringslinje frånverk eller stor ärNorrlanden

liksom teknisk lösning ungefär densamma inteoch kan
påentydigt föras ellerden andra orsaken.ena

Följdinvesteringar3.6 reglerkapacitet iför ökad
vattenkraftverken

En de fördelarnastora produktionssys-svenskamed detav
temet är samspelet mellan värmekraft.och Manvatten-
utnyttjar bådafördelarna hos kraftslagen Vattenkraften
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utnyttjasochregleraekonomiskttekniskt lätt attochär
sannolikt varithadetill Kärnkraftendetta.därför bl.a.

till högreskettän vadmöjlig regleraatt men ensommer
Sannolikt även kärn-hadevattenkraften.förkostnad än

något vid ökad regle-tillgänglighet försämratskraftens
ring.

produktionsförmåga neder-är beroendeVattenkraftens av
torrår tillproduktionen baraVid räckerbörden. ett

vattenkraftsystemnormalt.cirka 80% det Ett rentav
medkapacitet ellermåste till högredärför utbyggas en

flerårsmagasin. harkärnkraftenTackstora manvare
i Dettainvesteringar vattenkraften.undvika dessakunnat

ärvärmekraftveken typgäller oavsett avomresonemang
fossil.ellerkärn

får optimeradvatten-värmekraftsamspel enGenom man
i detalj utredaomöjligtblandning. är att somDet vem

nyttan.tillbidrar denmest gemensamma

driftenförkostnaderAktuella extra4.

frågorna sättetochfleraAllmänt kan konstateras att av
från tradi-ärväsentligt vadsigskiljerdematt somse

näringsliv.tion i samhälle och

mångaockså punkter tasdeattkan konstatera somMan av
kostnadnyttaifrågasätter värderathuruvida harSSIupp

Grundläggan-gränsvärden.sinai sattsamband med deatt
borde attutredningen vägledandehärför den varade och

förhållanden utgördrivs medverkenkonstatera somatt om till-tillåtnabråkdelar torde dettagränsvärden varaav
förfelaktig grundFrågan harSSIfredsställande. enom

men.bordediskuterasnaturligtvisvärderingarsina kan
utredning.ihöra hemma en annan

strålning avvikerocksåmåste medvetna attVi omvara påjust skadornamångafrån därmiljöeffekter,andra
såsomåtgärder, svavelskattföranledermiljön är det som

på sjöar Attskog,observerade skadorminska m.m.för att
är brasönderfallstrålning till enstakamätaskan ner

stråldoser tilllåga lederbevisinget för attutgörmen från modellersådana härledseffektermiljöskador. Alla
från effek-utgående observeradeberäkningar däroch man, lågatill doser. Iextrapolerarvid doser,högater ner

frånpåstådda miljöeffektervissa urangruvor-fall, t.ex.
strålnings-globalautsläppensinteärlakrester, ensnas miljöeffekterna.faktiskamindre deännumätbara,effekt



SLJl994:lO7 301

borde egentligenDet påpekaöverflödigt att detvara menändådet görs för fullständighetens inomskull, detatt
råder mångavetenskapen olika uppfattningar vilkaom

modeller bör användas för bedöma effekternaattsom avlåga stråldoser. Däremot har hygglig enighet denman omlinjära modellen skyddsåtgär-ett redskap värderaattsom
ider operativt skyddsåtgärdersyfte. liggerDessa inom

respektive ansvarsområdeanläggningsinnehavares och
ingårkostnaderna i dagens kostnader.

Rutinutsläppens4.1 miljöskador

kostnadsmässigaDen konsekvensen potentiella rutinut-av
isläpp driftsamband med förefaller synnerligenoss

diskutabel påoch baserad cirkelbevis.ett ärDet stor
påskillnad den kostnad verksamhet är beredd attsom en

lägga ned för undvikaatt viss faktiskaeffekt och denen
koätnad sådanbli följdenkan att effektsom av en upp-
st r.

påGlobala skador grund uranbrytningav

Modern uranbrytning miljömässigt föredömeettses som
jämfört med hel del samhälls- och gruvverksam-en annan

fråganhet. kan därför inteMan ta utan belysaattupp
och relatera tillden hel del andra verksamheter. Deten

ejtorde rimligt åtutredningenför sigägnaattvara
någon överprövning andra länders miljökrav, t.ex.av
Kanadas eller Australiens miljöpolitik. Det torde vara
tillräckligt visa iatt att dessa länder med storman

påoch stränghet ställer miljökrav uranbrytningenomsorg
ingåroch att kostnaden i frånför detta prisdet visom

Sveriges sida betalar. Det torde formellt heltsett vara
ingenklart i framtiden återkommaatt kommer att med krav

på ersättningar. rimliga för utredningenDet är att man
därför begränsar sig till vad rör de för-svenskasom
hållandena.

yrkesexponeringHälsoeffekter4.2 av

Frågor kring samhällets kostnader rimligheten ioch olika
insatser är ett iför beaktas samband medSSI ochansvar
tillståndsgivning sådanoch reglering verksamhet. Förav

påpeka såutredningens del borde det ärräcka att attmed
fallet.



302 SOlJl994:l07

Haveriskador4.3

haveri för vadvid eventuelltriskergällerNär det
pågår bekantoskyldigakallar ensomförslagsställaren

tillfredsstäl-ärsystemhuruvida dagensdiskussion,bred
från ochdiskussion statsprövning ochaktivlande. En

löpande.sida skersamhälles

diskussio-ochFörsäkringsförhållandena regleradeär väl
ansvarsnivåer kritikernadärrimligarör endastnen jämfört medbl.a.åtagandet begränsatförärhävdar att

så falletärattbelysaFörindustrigrenar. attandra facto-innehållet ideordentlig analyskrävs aven
lagstiftning.annan

direk-ochbortglömdapåfrågorna intet sätt ärEftersom ovanståendespecifikt utesluterutredningentiven för ålagdamed dearbetai handutredningen förstafrågor bör
uppgifterna.

Kåbergers referens,påpekas KällstrandsattdockbörDet
interiskkostnadpå iörekWhuppskattning 15-20sid. 10

studierinternationellasammanfattningäralls aven Hohmeyer,på författaretysksigstödjerenbartutan en
2-konsekvenserhögakombinerat extremtdärvid1988 som sannolik-ochTjernobyl-olyckanssågånger mycket3 som gånger än destörrehundraär fleraolyckorförheter som

reaktorer.för svenskagällersom
1992OECD1990,studier 1984,USA-NRC,Internationella

ligger under 0,04på riskkostnadervisar tvärtom som
slutsat-drar1993studie Starfelt,svenskörekwh. En

kärnkraftolyckorförkostnadernade externaattsen dentäcksväldärförochörekWh avligger under 0,1
på örekWh.0,2kärnkraftskattenspeciella svenska

miljöskadorEventuella4.4

finns särreg-påpekas deti atttextenriktigtärDet som kärnkraftanläggningar.materialradioaktivt ochförler svårtärdärigenomockså riktigt detattkanskeärDet energiteknologi-till andraverksamhetdennarelateraatt
er.

studeratallaföruppenbartdocktorde somDet vara på ärkärnkraftenställskravlagstiftningarna deatt som
Bl.a.på verksamhet.änsträngareväsentligt mycket annan

samhälletskringutredningeniju konstateratsdethar påreglerkärnkraftenstillämparmiljöskuld att manom
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samhället i övrigt skulle den angivna skuldbördan öka femgångerä tio Jernelöf, 1993. Föreslagen utredning tordevisa att kärnkraften är striktare strängareoch reglerad
än verksamhet iannan samhället, vilket jag ärtror ett
känt faktum för de flesta.

4.5 Beredskap och saneringskostnader

Värdering någotde krav i skiljerav avseende sigsomfrån samhällsverksamhet iannan sker samband till-medståndprövningen och finnssystem för särskildaatt utta
extra kostnader. Exempelvis betalar kärnkraftverken
betydande belopp för investeringar driftoch brandför-avisvaret kärnkraftkommunerna.

Kärnkraftverken ocksåbetalar kostnader för larmutrust-
ning, åtgärdermätningar, alla islag samband medav
beredskapen mot olyckor.

Miljökostnader4.6 i samband med avfallshanteringen

råder ingaDet oklarheter i finansierings- kärntek-och
niklagarna när det gäller föransvaret avfallet. Detfinns ett totalt frågaoch denna ingåendeprövasansvar

myndigheternai tillståndsprövningen.samband medav

4.7 Kostnad för elproduktionskapacitetsreserv

Här torde beröra interna företagsmässiga förhållan-man
den. iAtt visst ögonblickett frysa situationen internt
i företagett därvidoch dra slutsatser kring huruvida
viss verksamhet subventionerar eller inte tordeannan

företagsekonomiskt ovanligtvara och naturligtvis omöj-
liggöra investeringarstor mängden etc.
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Bilaga 3

Till belysning kärnkraftens externaav

kostnader arbetsmaterialett-

Begreppet kostnader någraexterna exempel-
Reducering kostnaderexterna privataav genom
enskilda överenskommelser

1.2 Reducering kostnaderexterna privataav genom
kollektiva överenskommelser

1.3 Reducering kostnaderexterna politiskaav genom
åtgärder

1.4 Externa kostnader och miljöskatter några exempel-
1.5 Slutsatser

Joniserande strålning kostnadexternsom

Externa kostnader inom kärnkraftsområdet
3.1 Joniserande strålning vid uranbrytning
3.2 Strålning vid normaldrift kärnkraftverkav
3.3 Radioaktiva utsläpp vid kämkraftsolyckor
3.4 Externa kostnader för slutförvar kärnavfallav

I4-09|5Il
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kärnkraftensbelysningTill externaav

arbetsmaterialkostnader ett-

materialvi tagit framkapitel 8 harSom framgår avsett attettav
samband med begreppetmetodfrågor idelsbelysa externanärmare

omfattningenocheventuella förekomstendels denkostnader, av
driftvid normaluranbrytning ochvidkostnaderexterna av
särskildamaterial rörande deframockså tagitkärnkraftverk. Vi har
riskernakostnader föruppskattningvidgällermetodproblem avsom

förkärnkraftsolyckaeventuellvidradioaktiva utsläpp samtenav
kärnavfall.slutförvarfrånradioaktiva utsläppmöjliga ett av

kostnader någral Begreppet externa -

exempel

exempelillustreras medkostnad kanBegreppet ettextern av
kärnkraftsområdet.frånkaraktärvardagligare än

för påhar övayrkespianistExemplet attvanasomavser en
och fåsin färdighetupprätthållapianistenkanPå det sättetnatten.

pianistensfår sin stördOm sömninkomster. någonbra avgranne
Kostnadenkostnad fördennenattspel orsakar annan person.en en

sitthemma fråntvingaspåtagligmycketkan bli varagrannenom
detta fallfår tillräcklig Iinte sömn.arbete grundpå att grannenav

yrkes-kostnad for pianistensförkostnadenär externgrannen en
utövning.

total beräkningmed ikostnad bör alltsåDenna tasexterna aven
beräkna denSyftet medpianistens verksamhet.förkostnaderna att

ellermöjligt reducera,detkostnaden också göraär attattexterna
eliminera, denna kostnad.kanske t.o.m.
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Det finns olika överenskommelser ellertyper politiska åtgärderav
kan leda till lägre kostnader. I princip finnssom externa ett

spektrum lösningar alltifrån individertvå kommer tillav att överens
lagstiftning och beskattning.

1.1 Reducering kostnader privataexternaav genom
enskilda överenskommelser

En möjlig förväg reducera de kostnadernaatt i exempletexterna
är och pianisten försökeratt lösa problemetovan sinsemel-grannen

lan privat överenskommelse. Det kanske räcker medgenom en att
talar för pianisten hansgrannen nattsömn ochatt störs hanom att

ibland måste hemma från arbetet, förstanna pianisten skall väljaatt
någonöva elleratt på dagenöva i stället förannanstans på natten.

Om inte detta räcker kan hota med vidta motåtgärderattgrannen
pianisten fortsätter hansstöra nattsömn. Enom att möjlighetannan

är betalar pianisten föratt sluta spela pågrannen att natten,
exempelvis så mycket pianisten kan köpa elektronisktatt pianoett
och spela med hörlurar på Om förlorarnatten. mycket pågrannen
grund kannattsömnen dettastörsatt liten kostnad forav vara en att
göra vinst. Som sista åtgärd kanstor flytta.en grannen

Vardagliga kostnader kan alltså i vissaexterna fall elimineras
privata överenskommelser.genom

1.2 Reducering kostnader privataexternaav genom
kollektiva överenskommelser

En möjlighet kan i det givna exemplet frågan iatt tavara upp- -
den bostadsrättsföreningen. Om det mångaäregna störs ochsom
många stör nattsömnen för andra kan det lätt bli tidsödandesom om
alla störda skall förhandla med alla stör. Då kan detsom vara
tidsbesparande komma fram tillatt regler i föreningengemensamma
för alla lägenhetsägare. Därmed har tagit medman typen annan av
kostnad utöver den kostnaden, nämligenexterna vad brukarman
kalla transaktionskostnader, dvs kostnaderna för förhandla medatt
varandra sinsemellan eller inom föreningen och fatta beslut.
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mini-skallkostnadendennödvändigtvisinteDet är externa som
transaktionskostnadenochkostnadendenutan externameras

sammantagna.
störandepianistensmedlösa problemetförsökerOm natt-man

sig nådet visa svårtbostadsrättsföreningen kanövningar via att
del medlemmarEnkostnadenden är.hurenighet externastorom

efter 12spel kl påbaraandrakanske inte alls störs nattenstörs, av
efter kl 9spelredantidiga kvällsvanor störsandra medmedan av

medlemmenskänsligafrån denSkall utgåkvällen.på mestman
frånutgåskallpianospel efter klförbjudaoch ettönskemål man

denfrånefter ll eller utgåförstförbjuda spelochgenomsnitt
allspianospelförbjudaoch intestörningståligamest

ofta intedetexempelfrån detta är,kan drasDen slutsats attsom
fastställaförmetodvärdering ellerobjektivfinns attnågon
kompli-avgörandekostnaden. Detta ärdenstorleken på externa en

kostnad.begreppetdiskussionerkation vid externom
svårtförstå,verkar lätt ärkostnad attBegreppet att geextern men

kvantifiera.exaktfalli svårtdefinition och mångaoperativ atten

politiskakostnaderReducering1.3 externa genomav

åtgärder

eliminera,eventuelltellerreducera,alternativ förtredjeEtt att
innebäråtgärder. Dessapolitiska attkostnader utgörsexterna av

styrning elleradministrativlagstiftning,använderstaten annan
denbeaktaskostnadentill denbeskattning för externaatt avatt se

verksamhet.vissbedrivavill ensom

Skadestdndslagstzfining

generellfinnsvästländerandrade flestaliksom iSverigeI en
ireglernabeaktadekostnaderfåmöjlighet externa genomatt

denvanligeninnebärreglerskadeståndslagstiftningen. Dessa att som
bedriver begärakanverksamhet någonskadas att enannansomav

skadestånd.betala honomden andratvingardomstol ettparten att
grund detfullt påarbetainte kanPianistens ut avsomgranne

förpianisten denersättning frånfåkunnapianospelet skullenattliga
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skada denne orsakar. Om pianisten medveten dettaär kansom om
han undvika skadeståndet spela någon änatt annanstansgenom
hemma. Om detta förär nackdel för honom kan han väljastor att
betala skadeståndet. I båda fallen har den kostnadenexterna
reducerats, i det första pianisten slutar spela hemma ochattgenom
i det falletandra kompenseras ekonomiskt. Förattgenom grannen
den vill gardera sig risken drabbas skadeståndmotsom att storaav
finns ofta möjlighet teckna försäkringar täcker skadestånd.att som

administrativAnnan reglering

finnsDet också möjlighet specialtörfattningar reduceraatt genom
enskilda de kostnaderna. Sådantyper administrativexternaav
reglering innebär ställer krav på anläggningaratt staten äratt som
potentiellt störande omgivningenpå utformas visspå Detsätt.ett
kan också ställas krav på störningen omgivningen inte fåratt av
överstiga viss nivå.en

Beskattning

Staten kan i vissa fall välja beskatta störning. Sådan beskatt-att en
Åtgärdenning kan innebära alternativ till administrativ reglering.en

innebär den påverkar omgivningen får betalaatt skattsom en som
den kostnad störningenmotsvarar orsakar.som
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några exempelmiljöskatterochkostnader1.4 Externa -

belysande.miljöområdet kanfrånexempelNågra vara
admini-har främst tvåandra länderSverige och fleraI typer av

kostnaderdeför minskaregleringstrativ använts externaatt som
förtillstånddet krävsorsakar. Ensvavelutsläppen är statenatt av

få bygga störreatt parmor.
metodytterligaresedaninfördes för årSverige några attI en

nämligenför svavelutsläpp,kostnadernadereducera externa en
30 kr kiloSkattenfrån ärsvavelutsläpp störreskatt på perpannor.

effektivare statligtroligendettaärsvavel. För större enpannor
föreftersom kostnadernaför utsläppen,gränsvärdenreglering attän

anläggningar.olikaolika mellanoftautsläppenbegränsa är
kontrollkostnademellertidfinnsutsläppsskatterFör extraen

kontinuerligt hurmäterförutsättereftersom skatten storaatt man
ganska dyrutrustningsådan ärgrundpåutsläppen Det är attav

anläggningar. Förtillämpas påutsläppsskatter bara större attsom
iharanläggningarför mindrekostnadernaklara de externa man

bränslen.svavelskatt påinförtstället en
kost-vad gäller degjortharmotsvarande sätt externaPå man

atmosfärenkväveoxider tillför utsläppnaderna att mangenomav
harOckså härkväveoxider.utsläppavgift påinfört man avaven

admini-dedärförsig tillkostnadsskäl begränsat större attparmor,
skullealla småkostnaderna blir såstrativa stora varapannorom

svavletorsakassvaveloxid,Till skillnadskattepliktiga. mot avsom
medförsta handkväveoxid i görabildningeni bränslet, har attav

finns inteeldar. Därförkonstruerad och hurhur är manpannan
förbränsletinföra skatt påsvavelfalletimöjligheten attatt som

för de mindrekostnadernadeeliminera externa pannorna.
falli vissakväveoxider illustrerarmedExemplet att avman

dedärförkostnaderskäl kan fåekonomiska attacceptera externa
kostnaderna blirminska deadministrativa kostnaderna externaatt

så stora.
minska destatlig regleringför medmetodValet externaattav

kostnader transak-administrativavilkaalltsåkostnaderna beror på
Även mycket imedför.metoderolikationskostnader omsom

metod,effektiv måsteför utsläppprincip talar skatter på äratt en
skallbli dyr denkani kalkylen denmed tattta exomman
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tillämpas på många objekt, exempelvis landets alla fastig-små
hetsparmor.

1.5 Slutsatser

Externa kostnader kostnaderär för skador någon orsakarsom en
betala för skadan.utan attannan

Extern kostnad begrepp verkar lätt förstå, är svårtattsom attmen
operativ definition ioch fallmånga omöjligt exaktge en att

kvantiñera.

I vissa fall kan kostnader reduceras privataexterna genom
överenskommelser eller privata kollektiva överenskommelsergenom
exempelvis i föreningsform.

Vissa kostnader reduceras docktyper bästexternaav genom
politiska beslut.

När beräknar de kostnaderna bör också medexternaman taman
i beräkningen transaktionskostnaderna, dvs. med kostnadernata att
komma privat eller politisktöverens reducera dem ochattom
kostnaderna kontrollera överenskommelserna efterlevs.att att

detI politiska finns skadeståndslagstiftningensystemet ettsom
generellt komma de kostnaderna.sätt att externa

2 Joniserande strålning kostnadexternsom

Den statliga regleringen kärnkraftverken det gäller skyddnärav
joniserande strålning skermot lagar.tvågenom

Kärntekniklagen är speciallag för kärnteknisk verksamheten som
skall förhindra de radioaktiva reaktorni kommerämnena iatt ut
omgivningen och därigenom människor förutsätter doserstora
joniserande strålning se avsnitt 2.2 i betänkandet. Lagen syftar
alltså till minska risken för olyckor och minska skadornaatt om en
olycka skulle inträffa.

Enligt lagen fordras tillstånd för uppföra och driva kärn-att en
kraftsreaktor och ställs krav på den fått tillstånd måsteatt som
uppfylla de krav Statens kärnkraftinspektion ställer. Exempelsom

kravpå är reaktor måste ha s.k. inneslutning föratt en atten
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olycka iskerdetspridsradioaktiva ämnenförhindra enomatt
finnasdet måstedatum ettärkrav attEttreaktorn. annat senareav

radioaktiva ämnenadedelfrånutsläppfilter stor avenrenarsom
intereaktorinneslutningeninträffarreaktorolycka attså storom en

radioaktivadeinneslutaklarar gaserna.attav

naturligtbådeförgällerlaggenerellStrálskyddslagen är somen
strålningorsakarverksamhetallochstrålningförekommande som

kärnkraft, röntgen-exempelvisicke-joniserande,ochjoniserande
verksamhetsådanstrålbehandling. Förmedicinskochdiagnostik

följaskyldighetmedförenat attärtillståndfordras staten somav
bestämmelser.strålskyddsinstitutsStatens

förmänniskorfår utsättainteinnebärBestämmelserna att man
iarbetarpersonalbådegällernivå. Detvissstrålning somöver en
Iomgivningen.imänniskorochreglerasverksamhetden som

tillåtligpånivåerolikabestämmelserStrålskyddsinstitutets anges
förfrivilligt utsättsmänniskorpåverkardetexponering när som

påverkarstrålningenrespektive närarbetsplatsen,påstrålning, t.ex.
omgivningen.imänniskor

begränsaförregleringadministrativ attStrålskyddslagen är en
strålning.joniserandekostnaderexterna av
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Stråldosen kärnkraftfrån

Liksom på andra områden kompliceras det grundläggande problemet
reducera eliminera de kostnadernaeller huratt externa av man- -

skall bestämma dessa kostnader. Just på strålskyddsområdet har

omfattandedock lagt arbete internationellt påett attman ner
komma enhetliga grunder föröverens beräkna deatt externaom
kostnaderna. Fortfarande det dock omöjligt objektivtär att

människorbestämma kostnaden, eftersom olika olika förkänsligaär

joniserande strålning och dessutom och värderar riskerupplever
olika. Skall basera kostnaderna känslige Hurpå den mestman
skall värdera risken for olika sjukdomar Skalltyperman manav

från verklig riskutgå eller upplevd risk

Beräkningar den kostnaden strålning från kärnkraft-externaav av
verk och radiologiskt arbete försvåras strålningen från dessaattav
källor mycketär så mindre strålningdenän normala som omger

Därför det sjukdom orsakadär svårt avgöra ärattoss. avom en
den normala eller den strålningen från exempelvisextra ettav
kärnkraftverk.

Sannolikheten drabbas sjukdom vid stråldoser vidarelåga äratt av
litenså den inte säkert kan fastställas med mätningar. Man haratt

i de internationella överenskommelserna strålskydd frånutgåttom
de riskerna för sjukdomuppmätta vid höga stråldoser där harman
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direktsjukdomför ärriskenstatistik antagittillförlitlig och att
innebärstråldosenhalveringtill dvs.proportionell stråldosen aven

stråldoserlågabedömer dockrisk för sjukdom.halverad Man att
strålnivålågtidunder långsynnerhet doseroch i gergessom

flerafordrarskadoreftersomskada dosenhet,mindre somper
vid låg dosuppkommakanjoniseringar i cell knappastsamtidiga en

och strålnivå.
frånkostnadernaderelaterai det följande kunnaFör externaatt

uttryckaocksåväljerkostnaderkärnkraftsproduktion till andra att
jonise-Vidödsrisker iskaderisker och monetära antar atttermer.

milj. krcirkatill 1uppgårkostnaderstrålning orsakarrande som
med denvälmanSv‘. ganska överensvärdeDetta stämmerper

viddenSSI använderriktvärde pengar somsummasomsomnorm
förvill läggadetstrålskyddetoptimering är attutmesta manav

manSv.med 1sigmarginellt göra av

kärnkraftsområdetkostnader inom3 Externa

kostnader iförekomstendiskuterasföljandedetI externaav
kärnavfall. fokusIuranbrytning till slutförvarfrånsamtliga led av

detaktualiserasmetodproblem närdediskussionen stårför som
kostnaderna.dekvantifieragäller externaatt

uranbrytningvidstrålning3.1 Joniserande

joniserandeorsakarkärnkraftverkiför användningBrytning av uran
upplagengrundalltomgivningen framför påstrålning till att avav

strålningutvunnits,integruvavfall, dvs. uranmalm avgersom
malm-täckaför övervidtaserforderliga åtgärdersåvida inte att

frånkommeravfallsupplagstrålningen dessaresterna. från tunga
skillnad frånTilldagar.någrahalveringstidmed kortradondöttrar

dennakärnkraftverken kommerdriftentill följdstrålningen avav
mycket småDenstrålning bara verka lokalt nära gerurangruvorna.

emissioner.globalaoch helt försumbararegionala bidrag

skada.föroch riskenstråldossamband mellanvi linjärtVi antar ett
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I dag sker ingen brytning i Sverige. Kostnaderna förav uran
återställning efter tidigare uranbrytning i Ranstad har täckts av
kärnkraftsföretagen den s.k. Studsviksavgiften enligt lagengenom
1988:1597 finansiering för hanteringen visst radioaktivtom av
material m.m.

Möjliga åtgärder Sverigei

Frågan kan ställas i de länder där utvinner harom man man uran
gjort riktig avvägning mellan uranbrytningens totala kostnaderen
dvs. inklusive de kostnader och uranbrytningensexterna totala
intäkter. På den frågan finns inget entydigt Som diskuteratssvar.
tidigare finns inget objektivt beräknasätt kostnader.att externa
Ytterst det fråganär politiskt beslut i de länder därettom uran
bryts. Det är regeringarna i dessa länder harytterst ansvaretsom
för hur de kostnaderna där skall beräknas.externa

Det knappastär möjligt för land Sverige hävdaett annat attsom
de bedömningar iatt görs land felaktiga.är Dettaett annatsom

gäller även beräkningarna skulle skilja sig från deavsevärtom
beräkningar ligger till förgrund den svenska statliga reglering-som

joniserande strålning. Om land skulle användaen av ett annat t.ex.
0,1 milj. kr manSv detär svårt för Sverige hävdanormen per att

detta felär med hänvisningatt till vi själva skulle 1att attanse
milj. kr bättreär värde. Utgångspunkten förett Sverige måste
således rimligen de kostnader i producentlandetatt externa ärvara
inbakade i det pris de svenska kärnkraftverken betalar försom
uranet.

Om Sveriges regering skulle producentland inteatt ettanse tar
vederbörlig hänsyn till de totala kostnaderna för uranbrytningen
finns möjligheten förbjuda inköp från dessa länder.att av uran
Problemet med sådan åtgärd deär länder då misteratten som
Sverige kund kan förväntas öka sin försäljning till andrasom
länder. För sådan åtgärd skall bli effektivatt krävs fleraen att
länder Dessutom skulle ensidiggemensamt. handels-agerar en
bojkott från Sveriges sida troligen strida internationellamot
frihandelsavtal.

Det har även diskuterats belägga import medatt skatt,av uran en
i förhållandesätts till hur utsläpp radioaktivasom stora ämnenav
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till.upphov Såbrytningen i den aktuella gruvan gerav uransom
har skatten litenskulle tillämpa sådan skattSverigelänge ensamt en

skattendrabbas den svenskaskulleverkan. De avgruvor som
kunder.försäljning till andratroligen kunna öka sinkommer att

Strålning samband med uranutvinningi

Även betraktainte har anledningi Sverige i princip attmanom
förkostnaduranutvinningstrålning i samband med externsom en

vissafinnas skäl peka påkärnkraft, kan det ändåsvensk att
aktuell.beräkningmetodproblem sådan voreom en

vetenskapliga1993 FNsfrån UNSCEAR årEnligt beräkningar
stråldosernaradioaktiv strålning uppgårkommitté för effekterna av

Gwår.till 150 manSvavfallsupplag vidfrån perurangruvor ca
betraktasutsläpp skullevärde och dessarelativt högtDetta är ett om

ikärnkraft skulle detför svenskkostnader motsvaraexternasom
från kärnkraftverkenörekWh elproduktionstorleksordningen 2

miljardeller drygt l kronor år.per
från referensgruvaberäkningarhar i sina utgåttUNSCEAR en

olikavariera mellanstrålningen kan avsevärtatt gruvor.men anger
frånhuvudsakligensvenska kärnkraftverken köperDe uran

länder haraustraliensiska I dessakanadensiska och mangruvor.
täcksGenom avfalletgruvavfallet hanteras.strikta krav hurpå att
1000mellan 100 ochmedreduceras radondotteravgångenöver

UNSCEAR baseradebedömningarna från påDessutomgånger. är

kringvad fallet10 högrebefolkningstätheter gånger än ärärsom
VidareAustralien. kommeraktuella i Kanada ochde gruvorna

UNSCEARs beräkningarstrålning ingår idelen denstörre av som
uranbrytning och harfrån tidigarefrån upplag uranresterav

förskersamband med den uranutvinningföljaktligen inget som nu
kärnkraftverken medförsörja de svenskaatt uran.

År kärnkraftsföretagen 60% det1994 köper de svenska ca av
Australien. andel kommertotala behovet från Kanada och Denna

eller möjligenkärnkraftsindustrin bibehållasenligt uppgift från att
öka de åren.närmaste

huvudsakligenkärnkraftsföretagResterande köper svenskauran
Uzbekistan Kazakstan.från OSS-länderna. köps från ochDet mesta

in-situ-lakning.s.k.dessa länder utvinnerI uranetman genom
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Med denna fårmetod inga avfallsupplag, och därmed mycketman
Återståendebegränsade problem med radondotteravgång. uran

kommer från i Ryssland där inte har åtgärdatännuen gruva man
gruvavfallet gjortsså vid i Kanada och i Australien.som gruvorna
Arbete med täcka gruvavfalletöver har emellertid påbörjats.att
Även i övrigt den internationellaär standarden gruvavfall täcksatt
över.

Hur då strålningen frånär de detstor gruvor som uran som
används i de svenska kärnkraftverken kommer ifrån

När det gäller stråldosen de anställda för denutsätts ärsom
sammanlagda kollektiva förstråldosen de anställda i kanadensiska

i storleksordningen 0,015 manSv TWh produceradurangruvor per
i kärnkraftverk eller omkring 1 manSv räknat på den delett av

Sverigelevereras till Omräknat till enligt denuranet som pengar
redovisats tidigare betyder detta milj1 kr. Dettaruntnormen som

lägreär avsevärt genomsnittet förän i världen,urangruvorna som
enligt UNSCEAR 0,6 manSv Twh, dvs 40 gånger högreger per
stråldoser.

När det gäller bedöma strålningen till frånomgivningenatt
uranbrytning finns betydelsefullt metodproblem. strålningenett
kommer till del från frånstörsta gruvbrytning kommerresterna som

finnas kvar under lång tid de inte åtgärdas. UNSCEARatt utgårom
i sina beräkningar från kommer förorsaka strålning tillatt atturanet
omgivningen under 10 000 år.

UNSCEAR valthar här tidsperiod används närsamma som
stråldoser från utsläpp vidare 3.2.kol beräknas se avsnitt14av

detNär gäller kol 14 finns det till välja tidsutdräktskäl näratt en
det gäller omgivningspåverkan 10 000 eftersom kolpå 14 harår,

halveringstid 000på 5 i fall kommer strålningenår. Men dettaen
från uranmalm. Uran har halveringstid flera miljoner Omår.påen
denna halveringstid skulle i beräkningenanvändas skulle kost-
naderna ibli det närmaste oändliga. skillnad jämförtEn medannan
beräkningsforutsättningarna för utsläpp kol 14 detär, attav
gruvavfall inteännu åtgärdade sannolikt kommerär snart attsom
täckas vilketöver, resulterar i strålningen till omgivningen i detatt
närmaste upphör.

2 Källa: Hagerman, energiverk l989:Rl4statens
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Sammanfattningsvis kan konstateras upplag malmrester iatt av
hög utsträckning åtgärdade vadär de varifrån tillavser gruvor uran
svensk kärnkraft kommer. Dessutom befolkningstäthetenär kring

Äveni allmänhet låg. räknar med radioaktivaattgruvorna om man
utsläppen fortgår i 10 000 år blir den totala kollektiva stråldosen till

omgivningen från uranutvinning räknat detpå används iuran som
Sverige små. De stråldoser de anställda vid uranbrytning ochsom
människor i omgivningen får det används i Sverigegenom uran som
uppgår uppskattningsvis till 2 manSv ellerår uttryckt i monie-per

miljonertära några kronor år.termer per

3.2 Strålning vid normaldrift kärnkraftverkav

Under normala förhållande leder drift kärnkraftverk till attav
märmiskor för begränsadeutsätts mängder joniserande strålning.
Vid varje verk kontinuerliga mätningar och uppskattningargörs av
denna strålning.

Beskrivning de kostnadernaexternaav

Vid svenska kärnkraftverk kollektivdosenuppgår till något änmer
2 manSv och reaktor förår dem arbetar vid kärnkraft-per per som
verken. Om begreppet kostnad endast kostnaderextern avser som
märmiskor ofrivilligt åsamkas, det enbart strålningen tillär
människor i verkets omgivning kostnad. Deutgör externsom en

i verketarbetar bör i och med villkorende föratt accepteratsom
anställning ha de eventuella hälsorisker arbetetaccepteratanses som
medför. I den kärnkraftsföretagenmån får betala högre lön elleren

andra förmåner till de anställda för kompensera dem förattge en
eventuellt högre risk för andra arbeten ingår denna kostnad iän

kärnkraftens produktionskostnad och därmed inte någonär extern
kostnad.

få uppfattningFör detta antagande rimligt kanäratt en om
strålriskema med arbeta i kärnkraftverk jämföras med andraatt
strålrisker vi, eller frivilligt,mindre för. SverigeIutsättermer oss
finns det relativt höga halter radon i många bostäder.t.ex. av
Strålrisken vid arbete i kärnkraftverk ungefär nivåpåär samma som
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den risk det innebär bo i bostad där halten radon 100att ären av
Bq m3. Det finns totalt 500.000 bostäder i landet därper ca
radonhalterna högre 200är än Bq.

När det gäller exponeringen människor ofrivilligt utsättsav som
för stråldoser utanför kärnkraftverket domineras den utsläppav av
radioaktivt kol C14. Utsläppen kol kärnkraftverk14 från ökarav
den bakgrundsstrålning jordens befolkning ständigt påverkas av.
Radioaktivt kol produceras också inaturligt den atmosfärenövre
och bidrar till den naturliga bakgrundsstrålningen. Verkningarna är
således inte begränsade till Sverige eller till det land harsom
kärnkraft globala.ärutan

Eftersom isotopen kol 14 har halveringstid på 5 700 fårår denen
betydelse beräknarnär den kollektiva stråldosenstor man som

framtida generationer för. Här finns ingetutsätts allmänt vedertaget
räkna.sätt att

Om Statens strålskyddsinstitut rekommenderar, räknarman, som
500 framåt iår tiden diskontering blir den kollektiva stråldosenutan
cirka 1 manSv Twh producerad mängd eller uttryckt iper
monetära 70 miljoner kronor förår den svenskatermer ca per
kärnkraften. Omräknat till örekWh det kostnad ipåexternger en
storleksordningen 0,01 örekWh.

Om i stället räknar med strålningen for all framtid blir detman
cirka 5 manSv eller 350 miljonerTwh kronor år.per ca per
Utsläpp kol 14 skulle alltså med denna beräkningsmetodav vara
den dominerande strålningskällan vid driftnormal kärnkraft.av

För underlag till bedöma i investeringarlönsamhetenatt äratt
det på andra områden brukligt diskontera såväl framtida intäkteratt

kostnader för kunna jämföra vid ochdemattsom en samma
tidpunkt. En konsekvens detta kostnader intäkterär såvälattav som
får mindre vikt längre fram i Omtiden de framtida skadorsker.
till följd utsläpp kol skulle14 diskonteras medav t.ex.av en
diskonteringsfaktor på 3 blir den kollektivaår strål-procent per
dosen mindre 0,1 manSvän Twh el,producerad motsvarandeper

milj.7 kr for den svenska kärnkraften.ca
Valet beräkningsmetod påverkar hur allvarligtsåledesav man ser

på utsläppen kol 14 till atmosfären. Vilken metod denärav som
riktiga behöver analyseras ytterligare. dockDet bör noteras att om

använder beräkningsmetod fullt hänsyn till allaman ut taren som
framtida kostnader, dvs. i detta fall räknar med 10 000 framåt iår
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tiden, kan det leda till dramatiska konsekvenser föräven vår påsyn
andra aktiviteter kan förväntas upphov negativa ellersom ge
positiva konsekvenser för mänskligheten under lång tid.

fåFör uppfattning hur utsläpp kol 14att storaen om av som
kärnkraften för kan utsläppen relateras till den naturligaansvarar
bakgrundsstrålningen. förhållande till blirI denna stråldoserna på

utsläpp radioaktivtgrund kol från världens kärnkraftverkav av
cirka 0,05 högre.procent

Statlig kontroll

Staten sedan kärnkraftenshar introduktion i Sverige debegränsat
kostnaderna i form strålning från kärnkraftverkexterna av genom

ställa krav kärnkraftverkenpå uppfyller vissaatt att normer.
skerKontrollen inom för strålskyddslagen. Motsvaranderamen

finns i de flesta länder där har kärnkraft. Försystem attman
uppfylla de statliga kraven har således de byggt kärnkraftverksom
tvingats utforma anläggningarna visst och fått sigpå påsätt ta
kostnader för detta. Kärnkraftsföretagen har också måst anpassa
driften anläggningarna för uppfylla de statliga kraven ochattav

kostnadernatagit sig för detta. Genompå detta har delstoren av
den kostnaden eliminerats och internaliserats i kärnkraft-externa

produktionskostnader.verkens

nackdelEn med skulle kunna det allmännasystemet attvara
ställer krav allapå verk det kan billigaretrots att attsamma vara
reducera strålningen vid vissa verk och dyrare vid andra. Situa-

tionen kani dag liknas tidigare beträffandemed vad gällde densom
statliga kontrollen svavelutsläppen, där använde enhetligaav man
gränsvärden kostnaderna minska svavelutsläppfän oftatrots att att
varierade mycket mellan olika anläggningar. svavelområdet blevPå

lösningen komplement till administrativa regleringar införaatt som
svavelskatt. Som redogjorts för tidigare har svavelskattenen

den fördelen den släpper svavel har ekonomisktatt ettutsom
minskaintresse länge förutsläppen så kostnaderna detta lägreäratt

svavelskatten.än

skullePå motsvarande kanske där kärnkraftverkensätt systemett
får betala strålskatt, dvs. i förhållande till hurskatt storen en

verketstråldos släpper till omgivningen, kunna kompletteraut
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strålskyddsmyndighetens kontrollverksamhet. skulleMan därigenom
måhända kunna få lägre stråldoser omgivningen förtill lägreen
kostnad. Med de stråldoser på 10-350 manSv kärnkraftensom
orsakar vid normal drift skulle strålskatten, fördelad på den totala

elproduktionen från de svenska kärnkraftverken, uppgå till mellan
0,01 och 0,5 örekWh. Vid elproduktion från kärnkraft-antagenen
verken med 70 TWhår skulle detta innebära skatteintäkter på
mellan 7 och 350 milj. kr emellertidår. Det ifrågasättasmåsteper

skatt denna nivåpå får styreffekter ochnågra alltså inteom en
enbart blir inkomstförstärkning för staten.en

När värderar sådant från strålskyddssynpunktett system,man som
kan ha vissa fördelar jämfört administrativmed enbart reglering,
måste emellertid också med i beräkningen administrativadetaman
kostnaderna för in skatten.att ta
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3.3 Radioaktiva utsläpp vid kämkraftsolyckor

olyckaEn vid kärnkraftsverk leder i fall till radio-värstaett att
aktiva släpps från kärnreaktorn.ämnen Om människor förutsättsut
strålning från dessa och inte får full ersättningämnen kärn-av-
kraftsföretaget det frågaär kostnad. kärnkrafts-Påexternom en-
området regleras vid eventuell olycka atomansvarig-ansvaret en av
hetslagen. Förekomsten kostnader beror således delvisexternaav

utformningenpå denna lag.av

Statlig kontroll

Rent generellt regleras kostnadsansvaret för olycksfall där männi-
skor i omgivningen drabbas skadeståndslagen. Om skadangenom
orsakats uppsåtligen eller vårdslöshet skall den orsakatav som
skadan skadan. vissaPå områden, exempelvisersätta det gällernär

trafikolyckor, gäller speciallagar där skadan skall ersättas även om
den inte uppkommit uppsåt eller vårdslöshet, så kallat striktgenom

Strikt ofta förenat med lagfäst krav ansvarsför-är påansvar. ansvar
säkring, exempelvis inom trafiken där alla trafikanter skall ha

ansvarsförsäkring.
Oavsett ansvarsförsäkring obligatorisk eller inte kanärom som

regel den bedriver verksamhet kan leda till skadorstorasom som
teckna ansvarsförsäkringar. fleraPå områden där det finns risk för

skador ställer tekniska krav på hur anläggningar skallstora staten
konstrueras och skötas, exempelvis där hanterar explosivaman

eller kravämnen, på kontroll produkter, exempelvis läkemedelav
och vissa kemikalier.

SverigeI och de flesta andra länder med kärnkraft ställer myndig-
heterna krav kärnkraftverkenpå uppfyller vissa tekniska kravatt
vad säkerheten. SverigeI sker detta kärntekniklagenavser genom
och tillsyn Statens kärnkraftinspektion SKI. Kontrollengenom av

inriktad detär på skall finnas rad barriärer för förhindraatt atten
radioaktiva slipper till omgivningenämnen vid olycka.att ut en

Genom den statliga kontrollen kan risken för olycka meden
omgivningskonsekvenser reduceras till mycket låga nivåer. Hur

långt skall i föreskrivagå tekniska åtgärder i praktikenstaten äratt
avvägning mellan den åtgärd förväntas medföra och dennyttaen en
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kostnad kärnkraftsägarna får bära. statligaDet kravet på utsläpps-
filter infördes 1980-talet innebär exempelvispå enligt desom

PSA3modeller föranvänds beräkna risker riskerna föratt attsom
olycka omgivningskonsekvensermed reducerades till mindre änen

l 100 vad den tidigare.av var
Bestämmelser finns förför atomskador svensk del iom ansvar

atomansvarighetslagen 1968:45. svenska lagstiftningenDen

grundar sig internationella konventioner,på två Pariskonventionen

från 1960 och från 1963.Tilläggskonventionen

Reglerna i atomansvarighetslagen innebär innehavarenatt av en
atomanläggning i Sverige föransvarig skador uppkommerär som
i samband med driften anläggningen oberoende vållande, dvs.av av
i juridisk mening strikt Atomanläggningsinnehavarenansvar. svarar
med belopp 1.200 miljoner kronor för varje olycka.på Ansvaretett
skall täckt med obligatorisk försäkring, skall motsvaravara en som
12 % eller garanti.ansvarsbeloppet, ekonomisknågonav annan

anläggningsinnehavarensUtöver har den svenska staten ettansvar
civilrättsligt enligt Gränsen föratomansvarighetslagen.ansvar

det sammanlagda beloppet tillså stårärstatsansvaret satt att som
förförfogande dem lider skada grund driftenpåsom av av en

atomanläggning till 3.000 miljoner olycka.uppgår kronor Avper
§ 31 i atomansvarighetslagen följer vidare fall ersättnings-i deatt
beloppen enligt inte för skalllagen räcker till uppkomna skadoratt
kunna fullt kan ytterligare gottgörelse statsmedel.utgåersättas ut av

Atomansvarighetslagen uppbyggd kring fyrahar alltså sägas vara
komponenter, nämligen strikt begränsat skadestånd ochansvar,
obligatorisk ansvarsförsäkring särskilt för svenskaoch ett ansvar
staten.

förFörsäkringspremierna ansvarsförsäkringen belöper sig på
10-tal milj kr och reaktor. Ansvarsförsäkringennågra årper per

innebär kärnkraftsföretagen får intresse förbättraatt ett extra attav
säkerheten eftersom försäkringspremien baseras bedömningpå en
från försäkringsbolagens sida risken och konsekvensernaav av en
olycka. kan premierna utsläppsfiltrenDet sänktesnämnas näratt
installerades.

3 Probabilistiska säkerhetsanalyser utvecklade för studeraPSA år att
säkerhetsinsatser kan kan enligt vissagörs Metodenmest nytta.var

bedömmare förockså användas fir uppskatta risken olyckor.att
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atomansvarighetslagenFör de skadelidande vid olycka innebären
skydd skulle erbjudas lagen. För detdeäntyp utanen annan av

skadelidan-första skulle enligt den generella skadeståndslagen den

få kärnkraftsägaren orsakatde bara ersättning det kan visas attom
medan den skadelidandeolyckan uppsåt eller vårdslöshetgenom

enligt atomansvarighetslagen har till skadeståndrätt oavsett om
kärnkraftsägaren har vållat olyckan eller inte.

atomansvarighetslagendet de skadelidandeFör andra är genom
försäkringengaranterade ersättning den obligatoriska på uppgenom

200 milj Med enbart skadeståndslagen kan de skadelidandetill 1 kr.

ersättning vad detaldrig änstörre motsvarargaranteras egnasom
i olyckan, eftersom detkapitalet företaget orsakat är gränsensom

ifrågasättasdär företaget i konkurs. Vid olycka kan detgår storen
Kraftgrupp OKGkärnkraftsföretag Forsmark AB,ett rent typavom

Kraft kärnkraftverk, skulle haAB och Barsebäck AB, bara harsom
eftersom kapitalet iförmåga betala skadestånd detnågon att egna

litet. Ringhalsverket förmågandessa företag relativt För är störreär
eftersom Vattenfall med kapital.det del ABär stort egeten av

i avsnitt 4.2.2 i betänkandet.Detta har belysts
obligatoriskSyftet med atomansvarighetslagens bestämmelse om

försäkring kan de skadelidande fårsägas att garantera attvara
kapital skulleersättning kärnkraftsföretagets inteäven egnaom

varförräcka till för betala skadestånd. fråga blir då lagenNästaatt
varför maximerats till 200maximerar försäkringsbeloppet och det 1

milj. kr. Motivet för maximera försäkringsbeloppet detär attatt
ansvarsförsäkringinga förhållanden möjligt tecknaunder är att en

med försäkringsbelopp,för den här olyckor obegränsattypen av
eftersom försäkringbolagets betalningsförmåga bestämsytterst av

bestämmelsedess kapital. atomansvarighetslagensFör att omegna
obligatorisk försäkring skall kunna uppfyllas måste lagen ettange

försäkringsbelopp för obligato-minsta kärnkraftsägaren. Kravet på
för för-risk försäkring alltså kombineras medmåste gränsen

läkemedelsföretagen harsäkringsbeloppet. kanDet nämnas att
företag, medansvarsförsäkringar cirka 250 milj. kr dvs.på ettper

anförts.begränsat belopp skälav samma som ovan

kostnadenDen externa
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framgårSom inteovanstående avsnitt kan hävda denattav man
statliga regleringen det gäller kostnadsansvaret förnär atom--
olyckor innebär subvention kärnkraftennågon uppenbar till-
jämfört med förorsakaverksamhet kan människor storaannan som
skador, läkemedelsindustrin.t.ex.

Faktum kvarstår dock det kan situationer innebäruppståatt som
människor för kostnader resultat kärnkrafts-utsättsatt som av en

olycka kostnader inte fullt behöver bäras reaktorägarna.utsom av-
Som vi diskuterat tidigare kan beräkningar de kost-externaav

naderna normaldrift kärnkraftverkvid och för uranbrytning iav
princip baseras strålning tillpå värden på och utsläppuppmätta

omgivningen. kärnkraftsolyckorFör kan inte den metoden använ-

das, istället basera beräkningarna sannolikhetenmåste påutan man
för olyckor förväntadeoch konsekvenser det sker olycka.om en
För olyckor relativ vanliga, trafikolyckor, kanär t.ex.som som

ganska enkelt den beräkningar därför detgöra typen attman av
finns statistiskt tillförlitligt underlag. För kärnkraftsolyckor kanett
inte den eftersom få inträffat medmetoden användas olyckor harså

den reaktorer finns i Sverige.typ av som
Beräkningar med hjälp den s.k. Probabilistiska Säkerhetsana-av

lysen PSA till resultat risken för svensk kärnkrafts-attger en
olycka mycket liten, och den förväntade kostnaden förär externa
kärnkraften långt kWh. finnsunder l Det emellertid deöre per som
ifrågasätter den här analyser och överhuvudtagettypen av om man
kan beräkna den kostnaden detta pekarpå Man påsätt.externa att
den kostnaden skall beräknas grundval kostnadenpåexterna attav
teckna försäkringar för de skador kan uppkomma vidsom en
olycka.

hellerInte detta något entydigt eftersom det intesätt gårger svar
ansvarsförsäkringarteckna med obegränsat skadestånd, varkenatt

för kärnkraftsolyckor eller för andra olyckor. Därför måstetyper av
beräkningar den kostnaden för kärnkraftsolyckor ochexternaav
andra olyckor med i forsäkringskostnaderutgångspunkttyper av

från angivet högsta försäkringsbelopp.utgå något Någon bra metod

kvantifiera de kostnaderna for kärnkraften med hänsynatt externa
till finnsolyckor därför inte. förhållandeDetta emellertid inteär

unikt för kärnkraften gäller all verksamhet kan tillledautan som
skador.stora
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3.4 Externa kostnader för slutförvar kärnavfallav

Om strålning i framtiden skulle läcka från slutförvar förut
radioaktivt kärnavfall kan detta i princip kostnad.externses som en

Den metod huvudinriktningenutgör för slutförvara detattsom
högaktiva kärnavfallet har redovisats utförligt i kapitel 7 i be-
tänkandet. Metoden bygger på antal barriärer med olikaett
skyddsegenskaper. Några exempel dessapå barriärer kapslar,är ett
lager med bentonitlera och själva berget där avfallet skall förvaras

500 under marken. Exakt hur slutförvaret skall utformasmeterca
emellertidär inte beslutat.ännu

Ansvaret för utveckla metoder kring slutförvaret ligger påatt
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. I december 1993 fattade

regeringen beslut med anledning SKBs för forskningav program
och utveckling angående kärnavfallets behandling slutförvaringoch

FUD-program 92. beslutetAv framgår regeringen har funnitatt
FUD-program 92 uppfyller de anspråk ställs i kärnteknik-att som

lagen. Detta bör betyda regeringen i princip den metodatt attanser
för slutförvar SKB för närvarande planerar för tillämpaattsom
uppfyller högt ställda krav på säkerhet.

dettaI sammanhang det dock viktigtär regeringenatt notera att
samtidigt funnit de metoder för säkerhetsanalyser SKBatt som
använder bör utvecklas ytterligare, särskilt vad gäller hur olika
osäkerheter skall beskrivas och vägas samman.

Mot denna bakgrund det i dagsläget kanske omöjligt,är svårt, att
någon bestämd nivå de kostnaderna till följdexternaange av

avfallshanteringen. Det också vanskligtär sådana bedöm-göraatt
ningar innan plats för förvaret bestäms, eftersom säkerhetsanalysen
bl.a. beroende lokala förhållanden.är av

De beräkningar tidigare har redovisats SKB visar påsom av
relativt riskersmå för utsläpp. Ett scenario innebar defekter påsom
kapslarna utsläpp ipå storleksordningen 0,1 mSv år.t.ex.gav per
Att riskerna för utsläpp blir vidsmå dessa teoretiska riskkalkyler är
naturligt, eftersom utgångspunkten för den omfattande statliga
regleringen avfallshanteringenär skall högt ställdaatt motsvara
krav på säkerheten; risken för utsläpp till omgivningen kan
emellertid aldrig helt elimineras.

Eftersom de bedömningar i dag ñnnsvad de externasom avser
kostnaderna från avfallshantering visar kostnadersmå detär
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tveksamt det finns skäl diskutera komplettera lagstift-att attom
ningen med ekonomiska styrmedel. Om det visar sig riskerna föratt
strålningsläckageläckage radioaktiva ämnen är större änav man

dag, kommerbedömer i det få förkonsekvenser hur slutförvaretatt
utformas tjocklek och materialval för tjocklekenkapseln, ocht.ex.
renheten bentonitlagretpå m.m.

Vad hantering kärnavfall utgångspunkten för helaäravser av
forsknings- och utvecklingsarbetet lägga riskerna mycket lågapåatt
nivåer. De kostnader vadåterstår hanteringenexterna som avser av
kärnavfall kan dagslägeti rimligen inte kvantiñeras.
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