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INLEDNING

Bakgrund
Föreliggande arbete skall underlag för de delar Miljö-utgöra ochav
naturresursdepartementets utredning översynom av
kapitalförvaltningen enligt lagen l981:669 finansieringm.m. om av
framtida utgifter för kärnbränsleanvänt m.m. som avser
fondförvaltning.

§ finansieringslagenI 7 föreskrivs de avgifter innehavarnaatt som av
kärnkraftsreaktorer skall betala in till för finansiera framtidastaten att
kostnader för hantering kärnbränsle, avvecklinganvänt anläggningarav av

i sin helhet skall placerade räntebärande konto i riksbanken.m.m. vara

Avkastningen på fonderade medel i riksbanken åren 1982 till 1986var
knuten till den s.k. prioriterade obligationsräntan. Efter beslut av
riksbanksfullmäktige våren 1986 kom fonderade avgiftsmedelräntan att
knytas till IO-årigamarknadsräntan statslåneräntan.statsobligationer,
Räntejustering månadvarje statslåneräntagällandegörs sistamot
torsdagen i månadvarje inför kommande kalendennånad. påRäntan
fonderade gångmedel utbetalas år utgångenvid kalenderåret.en per av

direktivenI för Kämbränslefondsutredningen Dir 1993:61 det angivetär
att I

Syftet med utredningen bör formulera principer fonnerochattvara
för effektiv förvaltning fondmedlen och övervägaen av om
fondmedlen bibehållenmed säkerhet kan friareplaceras förän
närvarande, i syfte öka avkastningen medlen.att

Abovo Consultings utredningsmedverkan innefattathar belysaatt tre
huvudsakliga utredningsmål:

Kartläggning svensk fondförvaltningspraxis.° av
Analys avseende alternativa förvaltningsforrner.°
Ange slutsatser och utforma rekommendationer formernaavseende°
för fondmedlens framtida förvaltning vilket innefattar organisation
och för fondförvaltningen erforderligtsamtresurser
placeringsreglemente.

l Uppdatering:Lagen1992: 537 finansieringl framtidautgifter för kärnbränsleanväntom av m.m.

ÅBOVO CONSUL ABTING
4ERNSTa YOUNGINTERNATIONALTIONAL
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INLEDNING

Metod

föreliggandeirekommendationerochslutsatsertill analyser,Som underlag
infonnation inhämtatsharutförts. Dessutomintervjuerantalharrapport ett

medtelefonintervjuertidskrifterifacklitteratur,via samt genom
relevantadespecificerasområde ivarjesakkunniga. För rapporten
återñnnes nedan.källornahuvudsakligaöversikt dekortkällorna. En över

intervjuerfondförvaltningspraxis harsvenskkartläggningenFör av-
genomförts.fondförvaltareantalmed ett

analyseratsochstuderatsharundersökningarstatistiskaRelevanta-
tillgångskategorier.olikaföravkastningsjämförelseravseende

fondförvaltningensavseenderekommendationerkunnaFör att avge°
placeringspolicy harerforderligavseendeorganisationframtida samt

Materialanalyserats.utflödenochin-Kämbränslefondensläven
frånhar inhämtatsutflödenochKämbränslefondens in-avseende

Kämbränslehantering AB.SvenskKärnkraftsinspektion ochStatens

deñnitionslistaåterfinnsgenomläsningenunderlätta rapportenFör enatt av
bilagai

avseendeKämbränslefondenl använtsbenämningeni dennaspråkligtunderlättahar rapportFör att
utgifter förframtida använtfinansiering1981:669enligt lagenfonderasde medel avomsom

kämbränsle.

ABCONSULTINGÅBOVO
5INTERNATIONALYOUNGERNST
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ÖRSVENSK F ONDF VALT NINGSPRAXIS

2.1 INTERVJU ER

Underlaget för vårdenna del utredningsmedverkan antalutgörsav ettav
intervjuer vilka genomförts fondförvaltaremed svenska komplementsom

vårtill erfarenhet inom fondförvaltning.svensk intervjuadeDeegen
fondförvaltama har valts för de tillsammans representativtatt ettger
tvärsnitt fondförvaltning i Sverige. Samtliga intervjuer har genomförtsav
under december 1993.

Intervjuer:

Bo Ljunglöf, VVD AP-fonden
Claes-Eric Norrbom, Generaldirektör Kammarkollegiet
Michael Sohlman, VD Nobelstiftelsen
Ove Rydin, Kapitalmarknadschef Skandia
Petter Odhnoff, Chef Kapitalförvaltning Sparbanken Sverige
Sverker Praski, Kapitalmarknadschef T-H Liv Trygg-Hansa SPP

Intervjuresultaten i sammandrag, inklusive jämförelser mellanpresenteras
förvaltare, följande sidor. utförliga återfinnesMer intervjuresultat i
bilaga Samtlig information avstämd med intervjuadedeär personerna.

Efter presentationen intervjuresultaten följer sammanfattningav en av var
svensk fondförvaltningspraxis står idag.

CONSULÅBOVO ABTING
6ERNSTÅ:YOUNGINTERNATIONAL
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ÖRVALTNINGSPRAXISSVENSK F ONDF

FONDFÖRVALTNINGSPRAXIS2.2 SVENSK -
FRÅN FONDFORVALTAREERFARENHETER

intervjuresultatjämförelsenuochSammandrag2.2.1 av
framkommit ioch likheterskillnadertillbakgrundFör somatt ge en

defördelningensammanställningvisas nedanintervjuerna avaven
tillgångskategorier.olikaförvaltade medlen

Sparbanken
Trygg-SkandiaNobel- sygriggKammar-AP-lo Hansa PP1992-12-31stiftelsen Kapital-latkoll1992-12-31 1992-12-31-30 rarvgnnm1993 199342-31

1993-12-3

Räntebärandeinstrument
9 %37t;Penningmarknads- 6%- 54%30-40%26%instrument 49%39%89%

Obligationer.mm-
22%60-70%18%58%%230%Aktier
[4 %O%17%I6 %0 %3%Fastigheter
[0 %O%q70%95investeringar I2%Övriga

ExklusiveExklusive
Homeförsäkrings-
insurancepremiefonder

Friochoch
Placeringfinansiella

tjänster

olikamellan desigskiljertillgångskategorierolikaFördelningen
ovanstående tabell.enligtfondförvaltama

ochaktier,inneha ävenärförhindradriksdagsbeslutAP-fonden attär g.a.
restriktioner.andravissaunderkastad

uppgår 30-40 %tillplaceringari realainnehavFörsäkringsbolagens av
vilketfördelninglikartadrelativtharFörsäkringsbolagentillgångarna. en

tillgångarnaandeldenavseenderestriktionerlegalaorsakas sombl.a. avav
tillgångar deandel realaStörstskulder.försäkringstekniska avmotsvarar

kapitalförvaltning.SverigesSparbankenharförvaltat-naintervjuade

beroendedelstillgångsslagolika ärmedelfonderadeFördelningen avav
styrelsesrespektivedelsrestriktioner,regler ochlegala synav

tillgångsallokering.

förvaltareövrigaoch förpartnerlinansieringarfrämstÖvriga AP-fondenförinnebärinvesteringarl
lån.olika typerav

intervjutillfallet.vidtillgångskategorierfördelningenmöjligtsig använtfall det visatVi har i de2
hänvisadetillvaritharSPPTrygg-HansaochSkandiaKammarkollegiet.AP-fonden.Avseeende

skiljerstrategiskfördelningenhuvudsakliga är naturdenEftersomårsredovisningar. avuppgifteri
årsredovisningarna.frånsiffrorna iväsentligtidagsigfördelningensannoliktsig

ABCONSULAsovo TING
7INTERNATIONALYOUNGERNST
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ÖR2. S VENSK ONDFF VALTNINGSPRAXIS

Nedan redovisas intervjuresultaten i sammandrag fördelat antalett
intervjuornråden.

AP-fonden försäkringsbolagenoch

AP-fonden Skandia Trygg-HansaSPP
Förvaltademedel
Kapital 484GSEK 170GSEK 270GSEKca ca
Intern förvaltning
% förv. kapital 100% l007: l00 %av ca
Mål ochkrav Maximera förATP- UppnåMaximeraavkastningengivet välavvägdnyttan- - °

risknivâfastställd diversifieringmedsystemet en
Avkastningskravi relation Budgeteradavkastning bibehållen nivågod- °
till marknaden avkastningen.
Långsiktig-
placeringshorisont

Riskprofil Konservativ frågorRiskavert Strategiskaavseende- synavs. -
tillgångar.allokering kreditrisker placeringshorisontav -ÖvrigaMinimerakreditrisk riskerreduceras likviditetskravtamen 0

ränterisk. diversiftering riskaversiongenom -
känslighetför fluktuationer-
i portföljensmarknadsvärde

Organisationoch Organiseradeefter Organiseradeefter Organiseradeefter
ansvarsfördelning tillgångsslag tillgångsslag tillgångsslag
Hur fastställsden Reglementeutfärdat Centralstyrelsenbeslutar Finansdelegationenbeslutar- av - 0
strategiska styrelsen linanspolicy strategiskomtillgångs- tillgångsstrukturlnvesteringskommittéerför-
strukturen varjeportföljbeslutar

tillgångsallokenng
Avdelningförportföljstrategi-

områdeprioriterat
Aktiv all. passiv Mkt indexförvaltning Mktindexering aktiv Endel portföljeni index- pga. 0 men - av
förvaltning fondensstorlek. förvaltning marknaderdär och deli aktivförvaltningen

Skandia speciellharN kompetensi
Personella Ränteb.instr.6 Räntebärandeinstr.5 Räntebärande 5-8instr.personerresurser pers. pers.

Fastigheter personell AktierI6 Aktierl0-l5större personer personer
Lånstyrka 35 Fastigheter30-40personer personer

LånFastigheteranalys- 30-35och personer
förvaltningsfunktion

Uppföljning Pertillgångsslag:Viktigt: Uppföljning marknads-motav °
resultat månadsvisa någotfokusera indexfinns braUppföünjng indexmm.dådata placerings- indexför räntebärandeUppföljning externamot-långsiktighorisonten instrumentär förvanm

Uppföljning budgetmotv
Uppföljning risk Durationsmátt Durationsmått Durationsmåttav - - 0

Riskuppföljning Löptidsrisker Helstdurationför totala- -
kontinuerligt Kreditrisk placeringsportföljen°

kringaktieindexAllokering-
Rapportering Delårsrapporter Månadsvis Mânadsvisrapportering till finans-externt- - v

Månadsrapporter Mktomfattandepaketinkl. delegationeninternt° -
uppföljning resultat.riskav
marknaderochindex

Legalaregleroch 5%fastigheter Placcringsreglerför Placeringsreglerföri S v
restriktioner direktlån försäkringsbolag försäkringsbolag5%S.j S10 valuta%utl

CoNsuLAsovo ABTING
ERNSTYOUNGINTERNATIONAL
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ÖRS VALTNINGSPRAXISONDFVENSK F

Huvudsakliga skillnader
småförsäkringsbolagen relativtAP-fonden och ärmellanVariationema

uppföljning och avseenderiskprofrl, organisation,målavseende och krav,
tillgångsstrukturen hanteras.strategiskadenfastställandethur av

förförsäkringsbolagenrestriktionerstriktare änAP-fonden har externa
portföljocksåAP-fonden har avsevärt störrefastigheter. attt.ex. en

möjligheteravseendebegränsningarvissavilket innebärförvalta att
ochpenrting-svenskadenfrämstaktivtförvalta medlen

sina medel hosdelvissSkandia harobligationsmarknaden. externaaven
därmarknadererhålla följasyftefrämst iförvaltare attatt uppen norm

svårt.detta ärannars

Övriga förvaltare

Sverige.SparbankenNobelstittelsenKammarkollegiet
Kapitalförvaltning

ImedelFörvaltade
GSEK4-5i 2.2GSEKl3.7GSEKKapital

iförvaltningIntern
997:47%100% cakapitalfdrv.% av

varjeUtgångspunktenförrealvärdesäkraAttMål Aktieplaceringar:ochkrav -
unik.förvaltareärövrigaochprissummanLångsiktigkurstillväxt-

kostnader.riskspridningGod precisera;avs.- specifikaIngaochländer.branscher Riskbenägenhet.avkastningskravföretag Phcerjngshoñson;.placeringshorisontEvigindirektautl.20-25% Likviditaskrav- .
placeringar Kreditrisk-nivåi medAvkastning vahnarjsk- .
marknaden Förväntadavkastning.-

Ränteplacenngar:
placeringarLikvida°

Godriskspridning°
direktavkastningHög°

portföljIndividuelltför varjemedhanteringRiskavertf försiktighetBalanseradRiskprofil -- diversitieringfokuspassivej2
årens5Dekommande

åtagandenNobelpris
. säkerställsgenomi lågriskplaceringari

OrganiseradeefterfördeStyrelsenfondvisorganiseradeochOrganisation -ansvarar- tillgångsslagmedlenförvaltadeansvarsfördelning ; löpandevVDsköterVDochl
f förvaltningen

FörvaltarrådbeslutardenStyrelsenbeslutar enbeslutarKollegietfastställsden vHur om- modellportfoljtillgångsstmkturenstrategiskai strategiskstrategiska
fastställtförtillgångsfördelning inomtillgångs- ramen

placeringsreglementerådgivandestrukturen 2 organ-
strategiskFokuserarstyrningFokuserarBalanseradförsiktighetalt. passiv av -Aktiv - positioneringtillgångsstrukturstrategiskpassivaejförvaltning

Stockholm7 förvaltarelback-inkl.3PlaceringsgruppPersonella 0personerresurser - SverigeRestenofficeekonomi3 av-i personer ñliall-2 iörv.Kameralsektion per-.| ISpersonerca

ABCONSULÅBOVO TING
9YOUNGINTERNATIONALERNST
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VALTNINGSPRAXISVFONDFÖR2. SVENSK

i SparbankenSverige..Kammarkollegiet Nobelstiftelsen
Kapitalförvaltning

Uppföljning månadsvisUppföljning Föraktierföljsavkastning Uppföljning indexav ° 0 mot-
resultat indexinternt indexmot motupp1 veckovis
Uppföljning risk Genomsnittlig Portföljensriskoch Durationsmått.av - - -

räntebindrtingstid följsavkastning bl.a.i standardavvikelsemotupp
Kreditrisk olikaindex Kreditrisk- °

MånadsvisRiskuppföljning uppföljning0 -
kontinuerligt Obligationspontöljens-

nollrisk placeringariär
i löptider matcharsom

åtagandenstiftelsens
Rapportering Månadsvis PåstyrelsemöteStyrelsen Kvartalsvis- - -

erhållsfonder Månadsvisstörre -
frånrapportering externa| förvaltare

Legalaregleroch 60 bokf.Jr värdei aktier 70 kapitaltill bokförtS %s egetav av -restriktioner l0 %cuhaudsengagemang i aktierS värde
5Xr röstvärdei bolagS av

lnga aktierutl. endast
indirekt

förvaltare återfinnsDe betydligt mindrehar kapitaltre attsom ovan
förvalta och drar mindre personella de redovisadesänresurser som
föregående sida. Kammarkollegiet Sparbanken förvaltar påoch kapital
uppdrag Nobelstiftelsenmedan förvaltar sitt kapital.eget

mål,Kammmarkollegiets krav riskproñl skiljer sig väsentligt frånoch
försäkringsbolagens organiserade fondvis och har betydligtärmen man
mindre målpersonella Nobelstiftelsens och krav samtresurser.

åtagandestrukturplaceringsstrategi speciella grund den stiftelsenär av
har. Nobelstiftelsen den enda de mindre förvaltama inneharär av som

utgångspunkterfastigheter. mål,Sparbanken har avseende kravseparata
riskproñloch för varje förvaltad portfölj.

tillgångsstrukturenNär det gäller för fastställa den strategiskaattansvar
påoch det uppföljning ingaresultat och risk sker finnssätt storaav

skillnader mellan intervjuade förvaltare.

ÅBOVO CONSUL ÅBTING
lOERNSTa YOUNCINTERNATIONAL
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ÖRSVENSK VALTNINGSPRAXISONDFF

fondförvaltningspraxisSammanfattning svensk2.2.2

decennierna.utvecklats mycket deSverige harFondförvaltning i senaste
såvälfaktorer, politiskapåverkats antalUtvecklingen har ett somav

påverkas ökatstarkt bl.a.fondförvaltningekonomiska. Dagens ettav
internationellochkapitalmarknaderfriaresparande,institutionellt

sammanställningöversiktligNedanstående tabellspridning. avger en
fondförvaltningspraxis.svenskutvecklingenhuvuddragen i av

fondförvaltningspraxissvenskutvecklingenHuvuddrag i av

l990-tall980-tal1960- och 70-tal

lan-Allt delKapitalmarknadsteori:hård störreFörsiktighet: av
fondersparandeidetsdiversiñeringstyrning räntebä-mot

instrumentrande Starkt ökat utbud ävenBegynnandekonkur-
derivatinstrumentBristande koppling till rens

huvudmän och diversi-InternationellLagstiftnings- och
âtaâmdeslmkm tiering och konkurrenstillsynsförbättringar

avregleringbankBetydande Resultat-uppföljning
inflytande alltunderlättasSpecialdesignade

riskmått,fond- nyaförOkänslighet för merprogramvaror
insynförbättradförvaltningresultat och kost-

nade KompetensutvecklingSidoinflytande skatt -
kravBristande insyn i-

Vbdagcm tjänsterSeparerbara0

fondförvaltningspraxisDimensioner i
viktigafyra1990-talet harunderfondförvaltningspraxisSvensk

lagstiftning,reglerastill viss delStyrningdimensioner. externt genomsom
uppföljning.förvaltningansvarsfördelning,organisation och samt

påverkandimensionerna ocholikadeSamverkan mellan av
dagenshelhetsbildenkompletterarmarknadsutvecklingen av

fondförvaltning.

dimensionernanämndadepå sida illustrerasföljandebildenI ovan
sammanfattningföljerDärefterfondförvaltning.avseende aven
områden.inom dessaförvaltarehosdraggemensamma

ABCONSULTINGÅBOVO
l lINTERNATIONALERNSTYOUNGa.
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FONDFÖRVALTNINGSPRAXIS2. SVENSK

fondforvaltningspraxisDimensioner i

STYRNING
Lagstiftningkaraøovwurønømç- Yinstruktioner.Placenngsregbmme- itagandestmklurPonfollstreteglgtállgártgø-lresp.- avkasmnglrbmiorlsomPomoisstntøgu:-

UPPFÖLJNINGANSVARSFÖRDELNINGORGANISATIONOCH
mmmdsvlrdertngKorrekt redovisning:Besltsgángochdelegøn Korrekt:tillryss- Storärittsfovdelar um avkastningriskocngränsupp- - ökarspecialiserlngstbrdelar -- FIRapporteringlillPortlöljansvavincitamentsstrukuir 0- -

TILLGÅNGSVALFÖRVALTNINGANALYSOCH
affärsArutyskapacimoch g0 fronten:o:Kapitalmamta.- Externaförvaltare alternativsom- IIARKNADSUTVECKLINGningDamn, man,förvaltareanalytikersamspel. och. M

Styrning

Placeringsrestriktioner
restriktioner förvanligtvisfastställerstyrelseeller fondensBolagets

vissa förvaltarereglerasplaceringsreglemente. Därutöverförvaltarna i ett
i olikaplaceringsmöjligheterlagstiftning avseendeiexternt

ocksåinnehåller normalt regler itillgångskategorier. Placeringsreglementet
placeringar.avseendefråga beslutsprocessenom

och likviditetsriskkredit-minimeraförvaltarnaViktiga riktlinjer för är att
Diversiñeringfastställdainommarknadsriskermedan gränser.tas

riskbegränsandeiderivatinstrumentAnvändandetfokuseras allt avmer.
förredovisningochadministrationutveckling inomsyfte medökar i takt

instrument.dessa

Portföljstrategi
ioch kan resulteraviktigasttillgângsstrukturenövergripandeDen anses

strategi börSammamellan förvaltare.avkastningskillnader istora
behålla inriktningenviktenfondförvaltningen ochhela attavgenomsyra

ochviktigtPortföljstrategifastställts ärväldenna poängteras. ettnär
beaktaslångsiktiga portföljförvaltare. Faktorerområde förprioriterat som

tillgångar och skulder,matchningdiversiñering,och avvägs är av
risk kontralikviditetmarknader,instrument ochsamvariation mellan samt

avkastning.

själva valtförvaltarnadärmarknaderfrämstindexering blir vanligare,
förekommandevanligtkompetens. Detintern är attbyggaatt upp

portfölj.aktivindexerad ochpassiviförvaltningen delas enenupp

CONSUL ABABOVO TING
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Mål och krav
nivå avkastningen deRiskspridning och god och stabil ären

långsiktigförvaltare med placeringshorisont.övergripande kraven hos en
långsiktig för de förvaltade finns detfokusering tillväxt medlenTrots

för kraftiga fluktuationerflesta viss känslighet idock hos de förvaltama en
Mål formalltid i relation till marknaden ifondens värde. och krav mäts av

index.

påverkar målsättning och krav avkastningfaktornDen viktigaste ärsom
åtaganden innebär väsentligför de fonderade medlen. Detstrukturen en

åtaganden reella ellerför framtida avkastningskravskillnad ärom
målförsöka kvantiñerabetydelsenorninella. detDessutom störstaär attav

faktiskriskbenägenhet ochliksom konkretiseraoch krav att
placeringshorisont.

ansvarsfördelningochOrganisation

Ansvar
formiför fondmedlen. ExperterStyrelsen ytterst av enansvarar

rådförvaltarråd oftast styrelsen avseendeinvesteringskommitté eller ett ger
portföljansvarig oftatillgångsstrukturen för fonderna. Enden strategiska

styrelsen fastställtkommitténrådet medlen inom defördelardel ramarav
tillgångskategori.för respektivebefogenheter till ansvarigadelegerarsamt

påillikvida, beslutasrelativt ochFastighetsinvesteringar, är storasom
styrelsenivå.

Organisation
fondförvaltning organisera denorganiseravanligasteDet ärsättet attatt en

övergripandetillgångsslag har detefter hasamt att person somen
således påtillgångsfördelningen beslutasportföljansvaret. strategiskaDen

styrelsenivå utförslöpande arbeteti organisationen medan det per
uppnås analystillgångskategori. Specialiseringsfördelar kan attt.ex. genom

tillgångsslag.förvaltning utförsoch per

expertråd ochvanligtförvaltama det medBland de ärstörre ett en
förvaltare harportföljoptimering. Störrebefattning analyserar ävensom

uppgift risk ochanalyserafmanscontrollers bl.a. har tillspeciella attsom
tillgångskategoriema. finns klarafrämst Detresultat, inom

analysfunktionenfrämst avseendestordriftsfördelar kapitalförvaltningi
administration.och

CONSULAsovo ABTING
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ÖRSVENSK VALTNINGSPRAXISONDFF

tillgångsvalanalys ochFörvaltning

Analys
Portföljstrategitvå nivåer analyseras ochutförs i organisationen.Analys

utförsanalysermakroekonomiska analyser. Dessabeslutas baserat bl.a.
nivå portföljansvarig och bereds inför beslut ijämställd mednormalt en

makroekonomiska ochPortföljansvariga betonar denstyrelsen. gärna
viktigast.portföljstrategiska analysen som

tillgångsslag där olikaför varjefinns oftastAnalysfunktioner även t.ex.
analysfunktioner kananalyseras.eller instrument Dessabranscher vara

analysfunktionförvaltama harresurskrävande.mycket De större en egen
sigtillgångskategoriema flesta använder dockdeför de olika även avmen

få marknaderna ochheltäckande bildföranalyserexterna att aven
placeringsmöjligheter.

förvaltningsuppdragExterna
intvå nämligen för köpaorsakeranlitas främstExterna förvaltare attav

erhållaoch förområden saknaspå där intern kompetenskompetens att en
marknader.vissaavkastning och riskfölja motatt uppnorm

Uppñüning
i vissa fallindex,huvudsakligenUppföljning resultat görs mot menav

uppföljning det viktigtkorrektförvaltare. För äräven attexternamot en
resultatetföljaochdefiniera hur avkastning överävenmäts att enupp

tidsperiod.längre

såportföljer imarknadsvärdera sinaförsökerFondförvaltama stor
svårt för vissaMarknadsvärdering kanmöjligt.utsträckning varasom

långsiktig denverksamhet därtillgångsslag fastigheter. It.ex. ensom
kritiska beslutet dettillgångsfördelningen det ärstrategiska mestses som

följsresultatför enskilda förvaltarefölja resultatinte vanligt utanatt upp
portfölj.oftast perupp

förhållande restriktionerockså till derisker iKontinuerligt följs somupp
placeringsreglementet.fastställts i

Rapportering
tillgångsstruktur, resultatmånadsvis avseenderapporteringVanligtvis sker

utveckling.marknadensriskmått med kommentareroch tillsammans om

CONSUL ABABOVO TING
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Kostnader
Administrationfondförvaltning ochförfasta kostnadernaDe är stora.

årliga förområden. kostnadernatvå resurskrävande Despecielltanalys är
förvaltat kapital i0,5 %normalt mellan 0,1% ochförvaltning varierar av

avseende analys ochstordriftsfördelarbetydandefinnsSverige. Det t.ex
administration.

portföljendelarindexerareducerasKostnader kan storat.ex.att avgenom
administrativa arbetetdetdelarläggaeller storautatt avgenom

experter.

Instruktioner
tilladministrativa rutiner grundeninstruktioner och äroch tydligaKlara en

förvaltare har mycketflerfondförvaltning. Alltvälfungerande större satsat
område.detta

framgångsrik fondförvaltningförViktiga faktorer

Aumtnuimion
Wim avm
S armad-

framgångsrisk fondförvaltninguppbyggnadvidförstaDet steget av
styrelsenellerhuvudmännenNödvändigtligger hos ledningen. är att

följande punkter.konkretiseramål kravpreciserar och attgenom
Riskbenägenhet°

iför fluktuationerkänslighetplaceringshorisont inkl.Faktisk°
marknadsvärdeportföljens

Likviditetskrav
reellaelleråtaganden nominellaStruktur

Kreditrisker
inkl. valutariskerMarknadsrisker

avkastningskrav.avkastningenförväntadeDen

CONSUL ABABOVO TING
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tillgångsstruktur fastställas ochgenomtänktUtifrån väldetta kan ettII. en
långsiktigharOm fondenpolicy beslutas.placeringsreglemente en

tillgångsstruktur efterföljsdennadet viktigtplaceringshorisont är att
bibehålls.strateginoch att

förvaltningellerövervägaIII. Nästa externär passarattsteg egenomnoga
fondmedlenförvaltningförvilkenOavsettfonden bäst. ansats somav

Långsiktighetfokuseras.marknadenkontaktvägarväljs bör motöppna
transaktion.genomföratvingasaldrigockså vikteninnebär att enav

alltid försiktighet.Avkastning bör avvägas mot

förrutineroch braadministrativ kompetensgodSlutligenIV. är
strategiskt avgörande.systemstödvälutvecklatuppföljning liksom ett

ocksåmåstefrån förvaltningenkontrollfunktionenSeparation av
säkerställas.

ABCONSULÅBOVO TING
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TILLGÅNGSKAANALYS FINANSIELL EORITEGORIERAV T-
OCH EMPIRI

PORTFÖLJTEORI3.1 F OCHINANSIELLA RISKER,
DIVERSIFIERING

Finansiella risker

likviditetsrisk, inflationsriskfinansiella kreditrisk,Med risker samtavses
såsom kursrisk för aktierränterisk ochmarknadsrisker

.

DefinitionRisk
avkastningenför inflationen överstigerInflationsrisk Risken att

tillgången realavkastning.negativ

tid eller med defordran betalasKreditrisk förRisken utsattatt en
fordranhela belopp utgör.som

marknadssituationen kanLikviditetsrisk Risken värdepapperatt p.g.a.
önskat pris ochellertidpunkt, tillvid önskadomsättas

volym.önskad

marknadsvärde sjunker till följdportföljensMarknadsrisk Risken att av en
räntenivån, Volatilitetmarknadensförändring i etc.

förväntad avkastningtillgångar teorin ibeskrivs iRiskbärande termer av
den typiskesamtidigtrisk. Markowitz konstateraroch att som

såså möjligt vill hanerhålla avkastningvill hög äveninvesteraren somen
så risken skallmöjligt, dvs.avkastningen säkerskallatt vara som

två målsättningar konflikt.iminimeras. Detta utgör

investeringsobjektskapasmöjliga portföljer kanallaAv av en gruppsom
Portföljemaeffektiva fronten.denantal portföljerfinns det utgörett som

erhållerportföljer investerarenpå däreffektiva frontenden utgörs av
risknivåer ochavkastning för varierandeförväntadmaximal°

avkastningen.nivåer för den förväntadeför varierandeminimal risk°
Förväntad
Vliasmmg Effektivafronten

Möjliga portföljer

Standard--
avvikelse

1 Riskmått begränsningar.ochi kapitel4.4finansiella diskuterasBegränsning risker närmareav
2 Journalof Financepubliceradi lanalysis förstmean-varianceMarkowitzsHarry M. no-Portfolio Selection.l952:77-91March

avkastningen.förväntadeutfall kring dendefinieras variationenRisken avsom

CONSUL ABAsovo TING
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TILLGÅNGSKATEGORIER3. ANALYS FINANSIELL TEORIAV -
OCH EMPIRI

avkastningoch förväntadEn avvägning mellan risk stämmer överenssom
för fastställa portföljensnödvändigriskprofil blirmed investerarens att

riskproñltillgångar. kan beskrivassammansättning olika Investerarensav
som:
Riskavert med mindre risk framförinvesteringföredrarEn investerare som en

bådaförutsättningrisk underinvestering med attmeren
avkastning.förväntadeinvesteringarna har samma

Riskneutral investering med mindreindifferent mellanEn investerare är ensom
bådaförutsättningrisk underinvestering medrisk och attmeren

avkastning.förväntadeharinvesteringarna samma
Risktagare framförinvestering med riskföredrarinvesterareEn mer ensom en

bådaförutsättningundermed mindre riskinvestering att
avkastning.förväntadeinvesteringarna har samma

riskaverta investerare.oftastLångsiktiga kapitalförvaltare tillhör gruppen
avkastning risken imålet erhålla högfinns oftaDäremot trots attatt en

risken i sin portföljminskainvesterare kanportföljen minimeras. Enbör
tvååtaganden i avseenden.tillgångar skuldersinamatcha motattgenom

åtaganden med innehavsäkrasreellakan risken minskasDels att avgenom
placeringshorisontentillgångar, risken minskasdels kanreella attgenom

åtagandenas löptid.tillgångarna medmatchasför

diversifieringPortföljteori och

både risken i debestämsportfölj värdepapperRisken i aven av
föravkastningen demellantillgångarna samvariationenochindividuella av

tvåmellannegativsamvariationen starkttillgångarna. Omolika är
tillgångenföravkastningen denförväntadedeninvesteringar, dvs när ena

tillgången avkasta mindreså förväntas den andragenomsnittethögreär än
svängningarnaportföljen minskas.iden totala riskengenomsnittet, kanän

avkastning minskas.portföljens totalai

värdepapper detminskar samtidigtportfölj ökariolikaantaletNär en
portföljen flerJurisken i den totalabidrag tillvärdepappretsindividuella .blir portföljen.väldiversiñeradtillgångarolika sorters mer

avseende,diversiñeras i olikaportfölj kanEn t.ex.:
löptidbranscher, etc.tillgångsslag avseendediversiñering inom t.ex.°

obligationertillgångsslag aktier ocht.ex.diversiñering mellan°
valutor.länder ochavseendegeografisktdiversiñering°

Sammanfattning
portfölj, viarisken iminskatvå huvudsakligafinns sättDet att en

diversiñering.matchningsprincipen och genom

I Matchningsprincipen.
2 Diversiñeringsprincipen.

ABCONSULAnovo TING
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TILLGÅNGSKAANALYS TEORITEGORIER FINANSIELLAV -
OCH EMPIRI

3.2 AVKASTNING HISTORISKA DATAOCH RISK -
då måletUtgångspunkten långsiktig intresseavkastning ärär attatt av

långsiktiga fokuseras.tillgångamas totalavkastningmaximera

två avseende historiskaundersökningarfrämstVi kommer att se
området.och litteraturrefereras till i artiklarvilka oftaavkastningsdata

undersökningsig Pervi grundarsvenska dataDe presenterar aven
Nationalekonomiska Institutionen,vidBjörnFrennberg och Hansson

, siggrundaramerikanska datauniversitet. DeLunds presenteras ensom
Sinqueñeld vid Institute ofIbbotson och Rexundersökning Rogerav ,

Analysts, USA.Chartered Financial

Sverige
investerad i olikakronaNedanstående diagram visar värdet enav

konsumentprisindex undertillgångsslag 1918 till 199031 12 samt samma
period logaritmisk skala.

Knivar
10W A--

677,4

M

r 244

m-. tg nu
acii x

W5

a.
1960 Ill194 NSI 197101 nn 193

SkandinaviskaEnskildaBanken391Ekonomiskdebattartiklar inkluderarPublicerade1 samt
QuarterlyReview 1-2 1991.

2 årligen Yearbookprincip iuppdaterasiundersökning1977Författarnasursprungliga en
CharteredFinancialInstituteof Analysts.Foundationof Thepublicerad TheResearchav
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till diagrammetKommentar
sålogaritmisk viss procentuellSkalan y-axeln är att en°

avstånd y-axeln vid varjeförändring likaett stortmotsvarar
tidpunkt.
Serier:°

Affärsvärldens generalindex.Aktier utgörs av-
placering till riksbankensRiskfri hypotetiskränta utgörs av en-

beståendeportföljapril 1980, och därefterdiskonto fram till en av
penningmarknadsinstrument.korta

med evig löptidObligationer statsobligationutgörs av en-
portföljfram 1970 därefterkonsol till och avav en

års återstående löptid.10statsobligationer med ca
Konsumentprisindex.Inflationen utgörs av-

1919för har under perioden tillAvkastning och risk de olika instrumenten
avkastningamasi Risk har1990 sammanfattats tabellen nedan. mätts som

standardavvikelse.

RiskfriAktier Obligationer
tillgång

Genomsnittlig
årsavkastningl 3,7 %5.1 70 5,7 %ll.5 76

Standardavvikelsez 34 6- %31A 945% 7070

årsavkastningar.medelvärdearitmetisktI Avkastningarnaharmänssom av
ârsavkastningarna.beräknats historiskstandardavvikelse2 Standardavvikelsehar som

Sammanfattning
åren avkastning1919 till 1990 bättreAktier har under ängett en

väsentligt högre risk,riskfri Aktierobligationer eller harränta. även en
standardavvikelse.mätt som

alternativ aktier.efterkrigstiden obligationer utgjortUnder har änsämreett
inflation.lågräntepolitik och oförväntad högtidsperiod prägladesDenna av

och löner utgjordefallande priser1929-32 medUnder depressionen
dåligt alternativ till obligationer.aktier ett

avkastninghögrePå lång 1900-taletaktier under änsikt har gett en
obligationer utgjortbegränsade perioder harunderobligationer. Men ett

placeringsaltemativ.bättre

CONSUL ABAsovo TING
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riskPlaceringshorisont och

placeringshorisontenFrennberg har analyserat huroch Hansson även
fångatillgångarna. inpåverkar olika För hur riskenrisken hos de att

vilken placeringshorisont investeraren har,förändrats beroende mäts
sannolikheten för under godtyckligrisken i detta fall att ensom

erhålla avkastning.negativ nominellinvesteringsperiod en

erhållanedanstående för negativsammanfattas riskentabellI att en
investeringsperiod för rullandegodtycklignominell avkastning under en
årenZO-årsinvestexingar 1919 till 1990.under,10- ochl-, 5-

Riskfri tillgångAktier Obligationer

Genomsnittlig
5,7 %årsavkastning % 5,1 %11,5

årsPnegl
30,6 22,2 O%placeringshorisont % %

årsPneg 5
16,2 0 %11,8 % %placeringshorisont

års10Pneg
07,9 %placeringshorisont 1,6 % %

års20Pneg
O%0 0 %placeringshorisont %

Sammanfattning
från 1990tidsperioden 1919 tillhistorisk statistikundersökningen medI

följande.framkom

år bådeplaceringshorisont 1investerare med kortFör utgör- en
Sannolikhetenriskfyllda placeringar.och aktier relativtobligationer

godtyckligerhålla avkastning underför negativ nominellatt enen
l-års 30,6 22,2 %.period % resp.var

långmedellång investeringshorisont 5med ellerinvesterareFör- en
kraftigtavkastningar minskat,år för negativa10 har riskenresp.

aktier.främst avseende

år risken förlång investeringshorisont 20 harmycketSett över enen-
förlika med nolloch iavkastning avtagitnegativ nominell är stort sett

tillgångsslag.samtliga

CONSUL ABAsovo TING
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USA

investerad i olikaNedanstående visar dollardiagram värdet av en
tillgångsslag konsumentprisindex under1925 till 198731 12 samt samma
tidsperiod logaritmisk skala.

int.:
1000003

1202.97
1000.0

E 34786

100.0

1
1

Long-Term10.0 BondsGovernment

Inflation
BillsTreasury1.0

stocksSmall

0.1 IIIII1IIIIIIIII|IIITV|TIlllllflllllll|lilllllIIIIIIIIVIIII IVn
1967197519651955194519351925

Year-End

diagrammetKommentar till
så viss procentuelllogaritmiskSkalan y-axeln är att en°

avstånd varjey-axeln vidlikaförändring ett stortmotsvarar
tidpunkt.
Serier:°

innan 1957 SP 90Composite IndexSP 500Aktier utgörs av-
denstatsskuldväxlarAmerikanskaRiskfri ränta utgörs av-

månadöverstigande llöptidstatsskuldväxeln harkortaste som en
20-årigmed rullandestatsobligationObligationer utgörs av en-

löptid.
Index.PriceInflationen Consumerutgörs av-
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1926 tillperiodenunderolika instrumentenför deriskAvkastning och
avkastningensRisk harnedan.tabellen mättsisammanfattas1987 som

standardavvikelse.

RiskfriObligationerAktier
tillgång

Genomsnittlig
3,2 %3,5 %4,6 %årsavkastningl 12 %

4.8 7033%standardavvikelse 35 %209 %

avkastningar.medelvärdearitmetisktharAvkastningarna mätts1 avsom
avkastningama.standardavvikelsehistoriskberäknatsStandardavvikelsehar2 som

Sammanfattning
Risken,Sverige.det idelpåminner tillamerikanska mönstret storDet om

jämförbarliggertillgångsslageni de olikastandardavvikelse,mätt som
harobligationersvenskaUndantagettidsperiod3. ärnivå somöver samma

obligationer.amerikanskastandardavvikelse än% högrelca

blivitobligationerstatistikenvisar1960-taletdelen attUnder meravsenare
volatil underaktieravkastningen mestriskabla. Däremot somvar

1930-talet.recessionen

statsskuldväxlar ärochobligationeravkastningFörhållandet mellan
genomsnittligadenSverigeSverige. I ärii USAannorlunda än

förhögreperiodentillgången under änriskfriaför denårsavkastningen
tillgångenriskfriadenavkastninglägreväsentligtobligationer. En

heltmaterialet ärdockObserveraSverige.ii USA attuppvisas än
baserade1980aprilsiffrorna ärdå svenskadejämförbart t.o.m.

diskontot.

riskochPlaceringshorisont
placeringshorisontenhuranalyseratSinqueñeld har ävenochIbbotson

härRisken äventillgångarna i USA. mätsolikaderisken hos sompåverkar
nominellfå negativperiodgivenunderförsannolikheten att enen

avkastning.

dentidsperiod3 motsvarandetillgångarundersvenskaför somstandardavvikelseochAvkastning
bilagafinnsiundersökningenamerikanska

ABCONSULÅBOVO TING
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nedanstående tabell sammanfattas för erhållaI risken negativatt en
nominell avkastning under godtycklig investeringsperiod för rullandeen

20-årsinvesteringar årenl-, 5- ,10- och under 1926 till 1987.

Aktier Obligationer Riskfri tillgang

Genomsnittlig
årsavkastning 12 % 4,6 % 3,5 %

årsPneg]
placeringshorisont 29,027,4 % % 0 %

årsPneg 5
placeringshorisont 12,1 % 10,3% O%

årsPneg 10
placeringshorisont 3,8 1,9% % 0 %

årsPneg 20
placeringshorisont 00 % % 0 %

Sammanfattning
finnsDet vissa skillnader jämfört med de svenska resultaten avseende

fåsannolikheten för godtycklig period negativ avkastning för olikaatt en
placeringshorisonter.

ettårig erhållaFör placeringshorisont sannolikheten förär att- en en
negativ avkastning förnominell högre obligationer för aktier iän
USA, för längre placeringshorisont minskar dennamen en
sannolikhet för obligationersnabbare för aktier.än

placeringshorisonten för från årOm obligationer förlängs till1 10°
år erhållaminskar försannolikheten negativ nominellatt en

frånavkastning 29 % till 1,9 % USA medan i Sverige samma
frånsannolikhet minskar 22,2 % till 7,9 %.

Ovriga placeringsslag
vissa tillgångsslagFör finns det inte helt tillförlitliga historiska data

avseende avkastning och risk längre tidsperioder. Detta gäller föröver t.ex.
såsomfastigheter. fastigheterreala investeringar investeringar iFör

analyseras isolerat ofta iofta investeringen projekt och sättsettsom
målrelation till realavkastning i marknaden.avseende
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Fastigheter
1980-talet har till delSverige underutveckling iFastighetsprisemas stor

avregleringarochränteutvecklingenpolitiska beslut,beroendevarit avav
nedandiagrammetbostadsmarknadema. Iochkredit- presenteras

småhus flerbostadshusochfor kontorshus,utvecklingfastighetsprisemas
l980-taletl.under

1981-100Index

1500-

Kontorshus

1000-

: Flerbostadshus
500 -

Z Småhu§__________._

0 áozsäázáaakásásáváaásáoå

ResearchEnskildaKälla:

småhus ochavseendestabilvarit1980-talet harunderTillväxten mer
riskenliksomAvkastningenför kontorshus.flerbostadshus än

samband medihar skett1985. Dettasedandramatisktökatharkontorshus
bankutlåningen.acceleration iorsakadevilkakreditavregleringama en

underpå kontorshus ochprisertredubblades19851980 tillperiodenUnder
desamma.femdubblades19891985 tillperioden

förränteavdragtillmöjligheternaminskade1982-års skattereform
småhus.prisutvecklingendämpattroligensmåhusägare vilket

avkastning och risk.långsiktigavseendeför slutsatserför kortTidsserien är

I 1992.SNSförlagochkriserförrFinansiellaLybeck.JohanKälla: A nu.
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Realräntan

Nedanstående diagram visar realränteutvecklingenl under perioden 1970
till 1993. Stora 1970-talet råddedelar negativ realränta medanav en
realräntan under 1980-talet i på nivågenomsnitt legat drygt 4 %.+en

0.00
M
04W
5,00
4.00
IMI LW
.un1
0.00
.1.oo
IW
4.00§§§§§§§E§§§§!!!§!!§§!

Kalla;S-E-Ianktu:hunnitdialys

Internationell diversifiering
Eftersom viss försiktighet bör beaktas vid uppskattning framtidaen av
avkastning utifrån historiska data inte motivet högre avkastningutgör en
tillfredställande grund för internationell diversiñering. Internationell
diversiñering kan däremot motiveras i riskminimerande syfte.

förutsättningEn för internationell diversifiering skall fördeltill föratt vara
investerare korrelationen mellan svenska och utländskaär marknaderatten
låg. Under 1980-talet denär genomsnittliga samvariationen mellan denvar

svenska aktiemarknaden och utländska aktiemarknader 0,4 %2ca
beräknat korrelation. lågUtöver samvariation mellansom en
marknaderna bör avkastningen utländska värdepapper justeras med
kostnaden för säkring valutarisken.av

Vidare internationell diversifiering bäst resultat avseende minskningger av
portföljens tillgångsslagrisk för med relativt hög risk. Jorion3 visar att
internationell diversiñering historiskt varit fördelaktigt för amerikanska
investerare båderesulterande i lägre risk och högre avkastning. Jorion
kommer också fram till utländska aktier och obligationer fåbör lika viktatt
i portföljen. Andra akademiker Elton och Gruber hävdar den totalat.ex. att
risken i portföljen kan minskas internationell diversiñeringmer genom

S-E-Bankenl definierar IO-årig årligrealräntan statsobligationsräntaminus procentuellförändringi KP1som
från 1986räknarS-EBanken S-ångmed statsobligationsränia.

2 Källa: Bertil Näslund.internationellportföljförvaltning översikt.EkonomiskDebatt291en-
3 Phillip Jorion. allocationwith hedgcd foreignAsset andunhedged stocksandbonds.TheJournalof

Portfolio Management.Summer1989.
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föreslårJorionlång löptid.medobligationeravseendeaktieravseende än
portfölj böramerikansk utgöras20 %till10 %vidare avatt enav

svenskrisk. Förtotalaportföljensreduceraförvärdepapperutländska enatt
då svenskadeandel ökasdennamotiveratdetvi är attinvesterare attanser

riskspridningtillmöjlighetererbjuderhemmamarknadema somsamma
amerikanska.de

3.3 SAMMANFATTNING

tillskall läggasavkastningsdatahistoriskahuruvidadiskuteraskanDet
viktigtavkastningsuppskattningar. Det är att noteraframtidagrund för

mellanförutsättningarpolitiskaekonomiska ochavseendeskillnader
friarebl.a.idagSverigeiVi harhistoriken.ochsituationdagens

tidigare.sparandeinstitutionellt änökatkapitalmarknader och

Kämbränslefondensinför analysenbakgrundöversikt utgörDenna av
olikaplaceringsslag. Deolikamedelfonderadefördelningframtida av

nedantabellenikarakteristikahuvudsakliga presenterastillgångsslagens .

KarakteristikaTillgángsslag

tillgångarräntebärande ärKortfristigatillgångarRäntebärande
andrariskfylldamindrekortsiktigt än

tillgångar

mellanmatchningmöjliggörlöptidBegränsad
tillgångar och skulder

inflationsriskLångsiktig
relativtrealavkastninghistoriskLångsiktig

Sverigelåg 2 %,

tillgångarriskfylldaKortsiktigtAktier

riskfyllda,mindreLångsiktigt ger
inflationsskydd

relativtrealavkastninghistoriskLångsiktig
Sverige7,5 %,drygthög

illikvidarelativtriskfylldaKortsiktigtÖvriga investeringarreala ,fastighetert.ex. visstriskfyllda,mindreLångsiktigt ger
inflationsskydd

förvaltningavseenderesurskrävandeKan vara

branschindex.inkl.jämfört medolikageneralindexU Affärsvärldensdiagramåterfinns över3l bilaga endastStatistikharaktier.tillgångsslagetvariationerinomför illustrerakommentarer.kona att
1993-12-15.1979-01-01tillperiodenerhållitsavseende
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4.1 AVKASTNINGSKRAV, PLACERINGSHORISONT OCH
RESTRIKTIONER

Utgångspunkten i diskussionen fördelning fondmedlenom av
tillgångskategorier för Kämbränslefonden de avkastningskrav, påär syn
placeringshorisont, riskprofil likviditetskravoch huvudmannensom
ställer. I Kommittédirektivet för Kämbränslefondsutredningen anges
följande riktlinjer:

Det angeläget medelsförvaltningenär bedrivs sådant sättatt ett att
avkastningen blir jämförbar med vad andra fonderstatliga av samma
storlek och i övrigt jämförbar karaktär i avkastning.av ger

Statliga fonders nominella avkastning

Genomsnittlig
Myndighet 8990 9091 9293 avkastning
Kammarkollegiet

aktiekonsortiet 9,2 % -9,5% 7,1 % 25.7% 4,6 %-
räntekonsoniet 9,61 % % 15,6% %

Riksförsäkringsverket 9,7% 18,4 16,9% 12,5% % 14,4%
Kammarkollegietl redovisade avkastningsberäkningar för räntebärandeseparat
placeringarföre juli 1990.1

Jämförelsen tvåmellan de förvaltama statliga fonderstörsta exkl. AP-av
fonden inte helt rättvisande tillgångssamrnansättningar,olikaär p.g.a.
olika restriktioner i fonderna den korta period för vilkensamt
genomsnittlig nominell avkastning beräknats.

Övriga explicita avkastningskrav framkommit under gånguppdragetssom
innebär målsättningen innefattar erhålla högre realavkastningatt änatt en
vad uppnåtts sedan 1982. Den reala avkastningen fondmedlen harsom
under perioden 1982 till 1991 år.varit 3,9 % Historiskt har underca per
perioden 1919 till 1990 realavkastningen obligationer varit mindre än
2 %. Ett realavkastningskrav svårt4 kan uppnå långsiktigt% attvara
med uteslutande investeringar i räntebärande värdepapper.

behållningKärnbränslefondens

diagrammet påI följande sida fondbehållningen ipresenteras
Kämbränslefonden under perioden 1982-1992 fördelad ackumulerad

avkastning fonderade medel och ackumuleraderänta avgifter-
ersättningar inbetalningar minus utbetalningar avseende kraftföretagen.

ABOVO CONSUL ABTING
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Fondbehållnlng 9921982-1

12ooo.
10ooo.

ooo.ax2 sooo.a ooo-4
2ooo-g

o. un:1990 umm9nu1907numus:oumo:1902
A:
DI :vakant-oAdmu: rum

utvecklingentillrelationiavkastningskravet sättaskanövrigtI av
period.motsvarandetillgångar underolikarealavkastningen

förårsavkastningenlrealadenvisarNedanstående diagram
månaders3generalindex,Affärsvärldensaktiertillgångskategoriema

1982 tillperiodenmedel förKämbränslefondensförstatsskuldväxlar samt
månaders3med endastdiagramåterfinnsDärefter1993. ett

underfondmedlenavkastningenmedjämförtstatsskuldväxlar samma
period.

983-1993Realavkastningar, 1

genomsnittligl aktierharanväntsenligt följande.FörberäknatsharavkastningarnarealaDe
månaderharstatsskuldväxlar3 använtsåret.under FörgeneralindexAffärsvärldensiförändring

genomsnittligräntaSKImånadsvis.Beteckningenräntaåretunder mätt avsergenomsnittligaräntan
genomsnittligförändringitillrelationiuppgifterharmedel.DessaKämbränslefondens sattspå

året.underKPI-index
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Realavkastningar, 1983-1993

Utifrån historisk realavkastning under 1980-talet utifrånsamt
Kämbränslefondens realavkastning under denna period uppskattas
huvudmannens SKI och kraftbolagen förväntningar avseende
realavkastning uppgå till 4 %.ca

Utgångspunkten i detta arbete placeringshorisonten för fondmedlenär att
förstai hand 20l0-talet.är För del fondmedlen råder längreen av en

placeringshorisont. Detta innebär placeringshorisonten för den störstaatt
delen fondmedlen årmellan och 2717är placeringshorisontensamt attav

för årvarje fortskrider. [kapitel 4.2 analys fondensavtar görssom en av
framtida in- och utflöden. I detta kapitel visas Kärnbränslefondens framtida
behållning i diagrarnforrn. överskådligDetta bildger en av
placeringshorisonten för medlen.

4.2 UTFLÖDENANALYS AV OCHIN-

Material till detta avsnitt har inhämtats dels siffermaterial frångenom
Statens Kämkraftsinspektion SKI och Svensk Kämbränslehantering AB
SKB och dels intervjuer.genom
Genomförda intervjuer
Per Anders Bergendahl, Kämbränslefondsutredningen
Olof Söderberg, Kämbränslefondsutredningen
Sten Bjurström, SKB
Mårten Eriksson, SKI
Ake Hugosson, Sydkraft
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utflödenochin-KärnbränslefondensforScenarier
fondmedlenplaceringomfattarutredningsmedverkandelDenna avsomav

utgångspunkthar attsom
driftstidårs25kärnkraftsreaktorema ärförintjänandetiden°

2010efteravgiftsintäkteringa°
enligt SKIsmedelfonderaderealavkastningenutifrånavgiften sätts-

beräkningsmodell
följainvesteringsåtgärder kommer attför olikatidpunkterplanerade°

93.Plan
ivariationerår andraoch40tidintjänandemedAlternativ en

deldennaibeaktasSKIochSKButförsberäkningar avavsom
utredningen.

Likviditetsberedskap
faktiskaSKBsåväl SKImedintervjuerna attframgåttharDet somav

ifrån görsdeväsentligtsigåret skiljerunder prognoser somkostnader
hellerinteåretunder utgörFluktuationerbetalningsplanen.årligaden

likviditetsberedskapshänseende.något problem ur
i allrekommendera sortslikviditetsberedskap ärviss attEn

likviditetsberedskapendockfallKärnbränslefondensfondförvaltning. I ses
uppskattarproblemområdena. SKI atthuvudsakligade eninte utgöra ett av

lämpligt.GSEKl-2 ärlikviditetsberedskap ca

utflödenochIn-
fondensavkastningendelsinflöden utgörsKämbränslefondens av

Eftersomin.betalarkraftbolagenavgifterdels debehållning, somav
förväntadedenavseendeberäkningarutifrånavgifterna sätts

avgifterstorlekeni formfrämstinflödenafluktuerarrealavkastningen av
fondmedlen.avkastningenrespektive

avgifter ochberäkningföranvändsrealränteantagande avDet som
sidorPå följande%.närvarande 2,5förmedelfonderade äravkastning

Kärnbränslefondensnettoflödefondens samtdiagram överpresenteras
realränteantaganden.olikaundertidenbehållningframtida över tre

kraftbolagentillersättningvisardiagramDärefter ettpresenteras som
år.decenniumberäknatutflödefondens perresp.per
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nettoflödeKärnbränslefondens framtida vid 2% 2,5% samt,
3 % realränta

behållningKärnbränslefondens framtida vid 2%, 2,5 % samt
realränta3%
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årligaochrealräntavid 2,5 %utflödeframtidaKärnbränsleføndens
kostnadsberäkningarO-årigaIkostnadsberäkningar samt

-suwrqunmamman ---

Kommentarer
realränteantagandeframgår lägretvå diagrammenförstade att ettAv

samtidigt2010-talettillframökarfondeninflödet tillinnebär somatt
fondbehållningensitrendenlångsiktigaockså Denökar.fondbehållningen

strateginpåverkabörvarför dettakonstantrelativtdockutveckling är
kostnaderVadtillgångsstrukturen.långsiktigadenavseende avser

IO-årsvisadediagrammetvisarfondenutflöden attovanur
påpekarfonden. SKButflödetförenklinguppskattningama är uravgroven

intryckuppskattningamaårsvisaför desiffrorna avdock gerävenatt om
eftersomförsiktighetmedbeaktasvärdenaexaktabör deprecisionstoren

kostnademasfinns iOsäkerhetförenklad.tidvisberäkningsmetoden är
sågenomgåendegjortsbl.a.har attAntagandentiden.fördelning över

skede. Dennatidigareikostnadhögretillledervalts etttidsplaner ensom
konservativ.beräkningsmetod somanses

TILLGÅNGSSTRUKTURSTRATEGISK TAKTISK4.3 OCH

Allmänt

långsiktigaövergripandedentillgångsstrukturen utgörsstrategiskaDen av
Somtillgångskategorier. nämntsolikamedelfonderadefördelningen av

Normaltstyrelsensfondmedlenförvaltningen ytterst ansvar.tidigare är av
någon formhjälp expertgruppmedockså styrelsen somdet avär av

också styrelsenplaceringsinriktning. Det ärlångsiktigafondensfastställer
långsiktigai fondensförändringareventuellaoch beslutaröversersom

strategi.

ABCONSULAsovo rwc
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Såväl teoretiker praktiker framhåller det den strategiskaärattsom
tillgångsstrukturen långsiktigt har påinverkan långsiktigadenstörstsom
avkastningen fonderade medel. Empiriska undersökningar har gjorts för

statistiskt försöka såfastställa fallet dessa bygger dock oftaatt äratt
antaganden de kan helt rättvisande.gör Slutsatsenatt ärsom ses som
dock långsiktig placeringsfilosoñ för fördelning tillgångaratt ären av av

vikt.största

I praktiken skiljer sig fördelningen tillgångskategorierolika väsentligt
mellan olika länder. I tabellen nedan tillgångsallokeringensammanställs
för offentliga pensionsfonder i antal länder-ett

Storbritannien 54 7 10
USA 47 5 38
Australien 28 15 30
Kanada 2B 7 47
Japan 26 15 43
Hong Kong 22 7 1
Belgien 17 11 35
Danmark 15 5 67

10 8 66
Tyskland 10 8 67
Schweiz 9 10 59
Nederländerna 7 2 59
Sverige 5 3 90

Fördelningen nominella tillgångarrespektive reala skiljer sig avsevärt
mellan de pensionsmarknadema Nederländerna,största Japan, Schweiz,
UK och USA ochI UK USA har fonderna 60-80 tillgångarna% ica av.tillgångar,reala främst inhemska aktier. deI övriga länderna hartre
fonderna hälften de förvaltade medlen i tillgångar,nominellaänmer av
främst i inhemska obligationer.

I T.ex. Brinson.SingerochBeebower.Determinantsof Portfolio PerformanceII: An Update.
FinancialAnalystsJournal,MayJune l99l.

2 Statistiken frånhämtas PensionFundlndicators årligenär 1993 publiceras UBSPhillipssom av
Drew.
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påverkathistoriskt harfaktorerantalfinnsDet ett som
länderna:olikai depensionsfondemaförtillgångsallokeringen
obligationeraktiermarknadernalokaladeUtvecklingen resp.-

reellaellernominellaPensionsåtaganden-
SchweizInflation t.ex.-

Japanbeskattning t.ex.ochRedovisning-
Sverigerestriktioner t.ex.ochreglerLegala-

Riskbenägenhet-
portföljemaistabilitetkortsiktigKrav-

Kämbränslefonden

Avkastningskravenåtaganden. ärrealauteslutandeharKämbränslefonden
tillgångarräntebärandeendastiPlaceringrealauttryckta idärför termer.

investeringarnasåinflationsrisk längeellersåledes realränte-utgör en
realränteobligationer.iendast görs

medelsplaceringen,förrestriktionerregler ellerlegalafinns ingaDet
Kämbränsle-Frånfmansieringslagen.idetförutom angessom

utgångspunktföljandefonnuleratspreliminärtsida harfondsutredningens
börRiskproñlenplaceringar:vidsäkerhetskravenvår bedömningför av

regeringochriksdaggällerVidareförsiktighet.karakteriseras attav
värde.portföljensfluktuationer iförkänsligasannolikt störreär

tolkassäkert. Dettafondmedlen placeras attvikt somDet är attstorav
aversionfinnsstrikta. Detkreditrisk bör motavseenderestriktioner envara

realavissatalartiden, vilketvärdefondens emoti övervariationer
alternativet utgörsfrämstafastigheter. Detsåsom aktier ochtillgångar av

dockkreditrisk. dagIminimal ärrealräntelån, medhelstformerolika av
riksgälden harbl.a.lån begränsat ävendessautbudet typer omavav

realränteobligationer.emissionerframtidadiskuterat av

endastfondens40 %föreslås överstigai fonden attaktier trotsAndelen
Kämbränslefondensmedmotiverasåtaganden. Dettareella atthar

endastkapitalförvalmingsförhållanden,normalaplaceringshorisont, sett ur
avtagande.hela tidenplaceringshorisontenmedellång. Dessutom ärär

detaktier idagplaceringar iinneharKämbränslefonden inte tarEftersom
aktieportföljavvecklaochår byggaantal manomdessutom att enett upp

påverkarfaktoronödan. Dennamarknaden ipåverkavill
sid 47.diagramriktning se ävenförkortandeiplaceringshorisonten

varieramarknadsvärdedesskommeringå fondeniDå aktier kommer att
kraftbolagen.avgifter förfastställandevidbeaktasbörtiden. Dettaöver av
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utifrånfastställs årligaIdag avgifterna den realavkastningen
fondmedlen.

årlång,Placeringshorisonten till början relativt 17-27 förär merpartenen
fonderade placeringshorisontendagens medel. Samtidigt definitiv ochärav

inte evig vilket innebär den ständigt förkortas. innebär andelenDettaatt att
långaktier, relativt riskfri placering sikt bör minskasendastärsom en

2010 kommer.närmare man

En del de framtida kostnaderna kommer uppkomma i andra valutorattav
svårbedömd,SEK. Andelen dock inte sarmoliktdetän är attmen synes

överskrida hälften. bakgrund ochdenna kommer Mot dennaatt attp.g.a.
svårt vilka framtida kostnader kandet bedöma i valutor uppkommaär att

åtaganden finnsför närvarande samtliga äri SEK. Det i övrigtantas att
tillgångskategorier eller tillgångaringa restriktioner avseende möjliga i

utländsk valuta.

kreditrisk börEnligt restriktioner avseende strikt.sättasattovan anser
förordarinternationell diversiñering viDetta utesluter inte attmen

investeringar främst likvida marknaderutomlands görs större samt att
kapitel 3.2 vi detinvesteringar sker i index. Enligt iresonemanget anser

investeraresmotiverat andelen utländska värdepapper i svenskatt en
föreslår.portfölj bör högre de 10 20 % Jorion Förän somvara -

30 fonderadeKärnbränslefonden vi maximal andel %attanser en av
tillåtas hälften imedel skall placeras i utländska värdepapper, varav

åtagandenframtidaräntebärande instrument och hälften i aktier. Eftersom
någonspecificeras i valuta SEK bör valutariskenkan änarman

minimeras.

fonderade placerade räntebärande konto iI dagsläget alla medelär ett
föreslår för varje placeringsslagriksbanken. Vi limiter sättsatt som en

fondens marknadsvärde. viktigt andelenmaximal andel totala Det är attav
sigi den takt visaraktier och räntebärande instrument byggs somupp

marknad, för enskildrimligt med hänsyn till respektive dvs. att som
påverka föraktör marknaden mycket.
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RISKMÅTT BEGRÄNSNINGAR4.4 OCH

marknadsrisker. Iriskmâtt för olikamånga avanceradefinnsDet typer av
iriskernaviktigast begränsadockdetplaceringsreglemente är attett

riskexponeringförståelse för vilkenfullharså styrelseförvaltningen att en
riskmåtten används inteiblandinnebärhar.förvaltade medel Detta att som

irisker bör reglerasFöljandemarknadsrisk.fångar aspekterin alla ettav
Kärnbränslefonden.förplaceringsreglemente

Likviditetsrisk
Vanligtviseftersträvas.likviditet börmed högPlaceringar i värdepapper

hade värdepapperförteckning överupprättas ansessomen
regleradeaktierbörsnoteradeEndastlikviditet.tillfredsställande samt

aktieplaceringar.tillåtas förlikviditet böraktiefonder med god
placeringar i instrumentBegränsadelöpande.reviderasförteckningDenna

placeringspolicyntillåtas ieventuelltlikviditet kanmed mindre t.ex. om
räntebärandetotalaandel denrealräntelån instrumentsDessa avavsees.

föreslås liten.dockportföljenandelen varaav

Kreditrisk
tillåten exponeringförteckningar övernormaltKreditrisk regleras genom
reglerasvärdepapperräntebärandeförvarje emittent samt genommot

fördelningochenhandsengagemangavseenderestriktioner
olikaavseendeexponeringtillgångskategorin t.ex.inomplaceringsslag

aktieklasser.

tillåtnaförteckningnormalt iregleras överMotpartsrisk motparter.en

aktierKursrisk for
denbestår marknadsrisk ochaktieportföljkursrisken itotalaDen aven

portföljensriskenportföljens risktotala äraktiespeciñka risken. Den att
nivåförändringargenerellavideller ökarminskarmarknadsvärde av

marknaden.aktiepriserna

riskrisk densystematisk ärkallad ärMarknadsrisken även som
marknadsrisk iegenskaper. Huraktiemarknadensmedförknippad stor

tillgångsstrukturenmedi ochfastställsfond väljer attaktier att tasom en
aktiemarknadenskildexponeringföljerRiskenbeslutas. mot enavsom

diversiñering.internationellreduceraskan genom
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Den aktiespecifika risken även benämnd osystematisk risk den riskär
förknippas gårvisst företag riskmed eller viss bransch. Dennaettsom en

diversiñera sig aktieindex.bort hemmamarknaden närmaatt attgenom

Målet långsiktigför portföljförvaltare bör till delaratt storaen vara
diversifiera företagsspecifrka risken.bort den i

Ränterisk

återinvesteringsrisk.Ränterisk kan delas i prisriskgenerellt och

Prisrisken för portföljensrisken den räntebärande värde minskar ellerär att
räntenivånökar till följd förändringgenerell marknaden.av en av

Återinvesteringsrisken risken avkastningen kupongutbetalningarär att
vilka återinvesterasskall i räntebärande värdepapper minskar eller ökar till
följd räntenivånförändring den generella marknaden.av en av

två såledesDessa olika ränterisk motverkar varandra.typer av

tillgångarnaRänterisken kan begränsas ränterisken hos matchasattgenom
med ränterisken för skulderna.

Ränterisken funktion utvecklingen marknadsräntoma underär en av av en
tillgångensviss tidsperiod räntekänslighet. Räntekänslighet kansamt av

uttryckas i för vissräntekänslighet SEK eller procentuellprocentsom en
ränteförändring marknaden. Räntekänslighet kan uttryckasäven som
duration genomsnittligaDurationen kan beskrivas obligationenssom.återstående måttet och viktar räntekänslighetenlöptid. Dvs. hänsyn tilltar

beror obligationens faktiska löptid med räntekänsligheten ärsom av som
hänförlig till kupongemas löptid.

tillåtenofta räntekänslighet iRänterisken begränsas maximalt SEKsom en
Måttetför nivån på%-ig förändring i den generella marknadsräntoma.1en

dårättvisande bild ränterisken ingen hänsyn till relativahelt tasger en av
räntenivånförändringar för olika marknadenmellan löptider

marknadsaktörertippningsrisk2 Uppskattningar har gjorts olikaav som. fångasberäknar 90-95 portföljs ränterisk in% attatt genomca av en
räntenivån marknaden.beakta förändringar i den generella

l durationsmått procentuellaförändringeni värdetMedduration Macauleys uttryckerdenavses som
tillgång denprocentuellaränteförändringendivideratmeden .2 risk.Kallas engelskabenämningenyieId-curveavkastningskurveriskellermeddenäven
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långsiktigtippningsrisken. Förbegränsaenkeltfinns ingetDet sätt att en
styrelsen haremellertid viktigareportföljförvaltare det attär är groven

mått avanceradelättbegripligt änränteriskenuppskattning attettgenomav
skallportföljenränterisken iaspekterallariskmått förutvecklas att av

limiterastyrelsensdeteftersominte minst är attDettamätas. ansvar
portföljen.ränterisken i

FÖRSLAG4.5 SAMMANFATTANDE

vissinnebär sigmedelKärnbränslefondensplaceringDagens enav
i realauttrycktaåtagandenfondens äreftersom termer.inflationsrisk

Historiskt harminimala.likviditetsriskkreditrisk ochDäremot är
förrealavkastningenvarit lägrerealavkasming änKärnbränslefondens

kanSKB. DetSKI ochbl.a.uppmärksammatstillgångsslag vilketandra av
utvidgarisk medsåväl avkastninggällervad attsåledes fördelarfinnas som

förtillgångskategorierValplaceringar.friaremöjligheter tillfondens enav
avkastningförväntadframtidaantagandenfondförvaltare bygger om
förts i kapitelUtifrån deportföljen.totalai denrisk resonemang somsamt

föreslår följande,vioch3 4

räntebärandesåväl aktiertillåts iplaceraKämbränslefonden som°
lång förriskproñl siktlämplig samt attför skapainstrument att en

avkastning.uppnå förväntad

fastighetsinvesteringaravseendekarakteristikaPå vissagrund av°
ochförkostnaderhögamarknad ochsåsom illikviden

iplaceringareventuellaviförvaltningresurskrävande attanser
formaktuellt ibliendast kanKämbränslefondenförfastigheter av

fastighetsaktier.investeringar i
undermarknaderlikvidatillåtsplaceringar större samtUtländska°

respektiveindexliggerexponeringen näraförutsättning att
marknad.

fondens40föreslås %aktier utgöraandelenmaximalaDen av-
marknadsvärde.

föreslås 30 %utgöravärdepapperutländskaandelenmaximalaDen-
aktiertillgångsslagvarjeförbegränsningmedfondens värde, enav

andel.halva dennavärdepapperräntebärandeoch

inlåning hosi forml-2 GSEKlikviditetsreservEn avca-
vidskallpenningmarknadsplaceringarkortfristigariksbanken eller

hållas.tillfällevarje
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styrelsen för fondentillgångsfördelning beslutas sebörStrategisk av°
mål för tidsplan underfastställaStyrelsen börvidare kapitel 5. även

uppnås eftersomtillgångsfördelningen skallbeslutadevilken den
placerasutgångspunkt alla fonderade medelfonden är att

konto.riksbankens

från strategiskadenlimiter för avvikelsefastställaskallStyrelsen även°
förplaceringsreglemente. Dettatillgångsfördelningen i attett

tillgångslag.medlen mellanfördelningviss taktiskmöjliggöra av

ABCONSULÅBOVO TING
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FÖRFÖRA5. VALTNINGSFORMYS VIVAL
KARNBRANSLEFONDEN

5.1 INLEDNING
alternativautredningsmålen analys avseendeEtt är enav

förvaltningsformer,3kapitel kommerförvaltningsfonner. I detta utöverst
riksbanksinlåning, analyseras.dagens att

förvaltningsformema kommer belysasde olikanackdelar medochFör- att
således diskussion kringkapitelsammanfattas.och Detta ämnatär som en

alternativ analyserasför fondförvaltning. De är,formerna som

riksbankenkonto ifortsatt placering°
i formflera förvaltareelleranlitande externa av0 av en

Kammarkollegiet, banker mm.förvaltningsuppdrag t.ex.
regifondförvaltning helt i egen0

kombination medregi iförvaltning i externaegen°
förvaltningsuppdrag

medför- och nackdelartvå vissa begrepp innanavsnitt klargörsföljandeI
i kapitel 5.4.förvaltningsforrnema belysesolikade
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FÖRVALTNING5.2 AKTIV PASSIVELLER

förvaltningsforrn huvudmannensOavsett vilken väljs detär ytterstsom
fonderadetillfredsställande avkastning de medlenstyrelsens attansvar

bådeerhålls. således viktigt huvudmannenDet är att anger
tillgångsstrukturform strategisk ochfondförvaltningens inriktning i av

risknivå för förvaltningen.restriktioner avseendefastställer regler och

stårtillgångsstrukturen fastställd huvudmannenstrategiskaNär den är
förvaltas aktivinför huruvida medlen skallstyrelsens beslutet genomom

eller förvaltning.passiv
under kortareAktiv fondförvaltning innebäreller dynamisk att-

från strategiskaantingen den fastställdatidsperioder avvika
tillgångsslag under kortaretillgångsstrukturen inomeller att ett en

från genomsnittlig sammansättningindex ellertidsperiod avvika ett en
åstadkommaförvaltning syftar tillinvesteringar. Aktiv att enav

avkastning vilken skullelångsiktig överstiger dentotalavkastning som
erhållas fonderade medel i enlighet med denfördelning avgenom en

tillgångsstrukturen med index inomoch i enlighetstrategiska
tillgångsslagen. limiter avseende ibeslutasplaceringsreglementetI

tillgångsfördelningenfrån den fastställdavilken grad avvikelse är
tillåten.

kapitalet placerasfondförvaltning innebär helaPassiv eller statisk att°
tillgångsstrukturen inombeslutade ochi enlighet med den

dennatillgångsslagen enligt för säkerställafördelas index, attatt
erhålls.avkastning

Styrelsen beslutarmindre aktivt.Vanligtvis förvaltas portföljer ellermer
nivå förvaltning sigför aktiv förvalming. Passiv lämparlämplig t.ex.om

diversifiering.portföljuppnå risken iför minskningatt genomav enen
diversiñera harpå dåExempel detta förvaltaren önskarär men
för prioritera aktivtillfredsställande kompetens eller attresurser

fråga.på iförvaltning marknaden

föreslår investeringar i utländska aktierKärnbränslefonden förvaltarVi att
dåpassivt dessa innehavoch utländska värdepapper relativträntebärande

främst motiveras för risken i fonden.minskaatt

tillgångar. Styrelsen börföreslås inhemskaaktiv förvaltning avseendeMer
lämplig inomnivå förvaltningför aktivenligt besluta vilken ärsomovan

tillgångskategorier.och mellan olika
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FÖRVALTNING5.3 EXTERN EGENELLER

internt egenkan byggasfondförvaltningenföroperativaDet ansvaret upp
kombination dessaEnuppdragläggasförvaltning eller externt.ut av

tänkbart.självfalletalternativ ävenär

fastslåssamtliga falldock iskallfondmedlenför förvaltningStrategin av
portföljstrategiavseendeför beslutEnhuvudmannen. expertgruppav

förvaltare ärutvärderingupphandling och externasamt enav
fondförvaltningsfunktion byggsingenförutsättning även upp.egenom

förvaltama iindividuellaför dehandlingsfrihetenOperativt begränsas ett
placeringsreglemente.

och regleras:definierasföljandebl.a.förvaltningsavtal börI externa
Parter-
Definitioner°

lagstiftningtillämpbarochJuridiska ramar°
Kundkategori°

slutbörjan ochlöptidAvtalets-
instrumentochomfattning tjänsterAvtalets-

avkastningskravochriskbegränsninginkl.Placeringsreglemente-
resultatberäkning indexochuppföljningRapportering,°

Derivattransaktioner°
Administration°
Konñdentialitet
Skadeståndsklausuler°

bonusavtalinkl.omkostnaderövrigaochFörvaltningskostnader°
Uppsägningsvillkor-
Skiljedom0
Övrigt°

nämndade tidigarenackdelar medför-identifierat ochviföljande hardetI
förvaltningsformema.alternativa
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FÖR-5.4 OCH NACKDELAR MED DE OLIKA
FÖRVALTNINGSFORMERNA

för fondförvaltning studerats har för- ochFör de olika formerna som
följer diskussioni tabellen nedan. Vidarenackdelar speciñcerats en om

bör fästas vidfaktorerna och vilken viktbetydelsen de olika varsomav
och en.

Nackdelar KommentarFördelar
påverkbar IngaFortsatt Riskfritt avseendekreditrisk 000

aVkasming lagändringRiksbmks Låga förvaltningskosmader0inlåning påverkbar krävs0
ränterisk
Realränterisk°
Inflationsrisk
Analyskompetens KräverEgen Kontroll placeringar ochöver -°-

lagändringavkastningförvaltning avvägs mot.
kostnaderFlexibilitet avseende-
Resurskrävandestrategiförändringar -
personalLåga löpande-
Andrad riskproñlförvaltningskostnader -

Stordriftsfördelar Höga.
kostnaderIntern analyskapacitet byggs-

PP
till avkastningMöjlighet ökadv

fullständig KräverTillgång tillExterna kompetensextern ---
lagändringkontrollförvaltnings- överLåga jnitiaja kostnader. fmdmedleuppdrag makroekonomiskIntern0 Vissanalyskapacitet

§f5“k&quot;8avkastningMöjlighet till ökad- °8°9P°d°antal förvaltareFlexibilitet ett- förvaltnings-
kostnader
Ändrad riskprofil0
Resurskrävande KräverTillgång till kompetensEgen och extern extern 0 0-

lagändringPCTSONRUrörVanning Koncentration internav- Ändrad riskprofilförvaltningskompetens °
fullständigförriktvärde ellerExternt -norm-

kontrolluppföljning över
medlenkostnader heltLägre än extern-

initialaHögaförvaltning -
WsmadelMöjlighet till ökad avkastning-

Kompetens
vilkentvå faktorernaviktigaste avgördeKompetens är somen av

fond. Högför vissanpassadförvaltningsform bästär ensom
ha olika kravfonder kankompetensnivå olikaönskvärtär men

kompetens.
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faktorer:Behovet omfattning kompetens bestäms följandeav av
tillgångsstrukturenDen strategiska-

diversiñeringsgradFondens°

Placeringshorisonten.0
värdepapperfond endast placerar i svenska räntebärandeFör ären som

förvaltning det förkompetenskravet lättare uppfylla än äratt genom egen
diversiñeradfond geografiskt och instrumentmässigt välmeden en

tillgångsslag portföljenportfölj. fler och marknader skall täcka inJu som
Generellt finns möjligheterdesto krav bred kompetens. störrestörre att

erhålla förvaltningkompetensbredd änstor externgenom genomen
uppbyggandet förvaltning.av en egen

riksbanksinlåning specialiserad kompetens.Vid fortsatt ställs inga krav

Kostnad

två viktigaste komponenterna förandra deFörvaltningskostnader denär av
stordriftsfördelarförvaltningsfonn. finns betydande inom analysval Detav

förhållandeför intern förvaltning i tilloch administration. Kostnaderna
varefter fondens storlek ökar.förvaltat kapital sjunker För externa

prissätts vanligtvisförvaltningsuppdrag varierar kostnaderna de sommen
förvaltat kapital.procentuell andelen av

tillgångsslagvilkaKostnaden för intern förvaltning beror delvis som
mindreportföljen räntebärande värdepapperinnefattar. Generellt kräver

aktier. Fastigheter kräver personellapersonella för analys än störreresurser
räntebärande värdepapper. Omför förvaltning aktier ochänresurser

innehållerportföljen räntebärande värdepapper kan detendast
förvaltning för likakostnadsmässigt med medan detlönsamt egen envara

förvaltare förfond utnyttjakostnadsmässigt lönar sig externastor att en
avgifternaGenerellt varierarväldiversiñerad portfölj med mycket aktier.

för förvalming.extern

fortsattalternativet medförvaltningskostnadema harDe klart lägsta
riksbanksinlåning. i
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45ERNSTYOUNGINTERNATIONALa.



1994: 108SOU 51

FÖRFÖRA1vAL VALTNINGSFORMYS A v
KARNBRÄNSLEFONDEN

avkastning riskochKontroll avseende

avkastningen fonderadepåverkan den realaMöjlighet till direkt av
riksbanksinlåning. Vid fortsattvid fortsattfinns alla fall förutommedel i

minimal,kreditriskenriksbanksinlåning formi nuvarandedess är
negativ realavkastning kanpåverkas föroch riskenränterisken kan

påverkas från sida.huvudmannens

möjlighetochfondmedlen placerashurkontrollenDen bästa över att
Kreditrisk,internt.erhålls förvaltasmedlenpåverka avkastningen om

realavkastning kanför negativriskenför aktierränterisk, kursrisk samt en
Policy ochriskñlosoñ.väl valdochrestriktionerstyras engenom

iförvaltningför fondensrapporteringplaceringsregler ettsamt anges
placeringsreglemente.

kontroll hur medlenkanhelt eller delvis,anlitas,Om förvaltareexterna av
defastställs iplaceringsreglementeerhållasplaceras externaattgenom

medlen mellan olikafördelningförvaltrringsavtalen och avgenom
risknivåavkastningsnivå ochbådePå möjligvis kanförvaltare. detta

viktigt kräva indetförvaltarepåverkas. anlitandeVid är attexternaav
hela fondensbibehålla kontrollenrapportering för övererforderlig att

risknivå.avkastnings- och

Flexibilitet
alternativet medi strategiförändringarflexibilitet avseendeStörst germ.m.

i avtalenviktigtförvaltare anlitas detförvaltning. Om är attexternaegen
och deuppsägningstideventuellinkl.löptidförvaltningsuppdragetsange

uppnå möjligahögstaförplaceringaravseenderegler gäller attsom
flexibilitet.

Personella resurser
riksbanksinlâning kräverfortsattförutomförvaltningsformerAlla

förvaltarefall endastI depersonellaförstärkning externaresurser.av
makroekonomisk analys ochförinternbehöveranlitas expertgruppen

ochupphandlingförbildas kompetensportföljstrategibeslut samtom
ochKombinationenförvaltare byggasutvärdering egenexterna avupp.av

påkan byggaskompetensinternfördelendenförvaltning har att uppextern
förutnyttjaskompetensområdena medanminst resurskrävandede extern

förvaltningsuppdrag.övriga placeringar genom
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Lagändringar
Riksbanksirtlåningfortsattförvaltningsformer förutomAlla alternativa

framtidafinansiering1537lagen 1992:förutsätter ändring avomen av
avgiftsmedlendet f.n.kärnbränsle därutgifter för använt att avangesm.m.
riksbanken.konto iin räntebärandeskallmyndigheten SKI sättas

FÖRORGANISATIONSLÖSNINGARAIJTERNA_TIVA5.5
KARNBRANSLEFONDEN

förvaltning kanframtidaKämbränslefondensförformernaInnan
risksyn,fastställa huvudmännensnödvändigtutvärderas detär att

utifrån strategiskadessa denochavkastningskravplaceringshorisont och
Utifrån dessadiversifieringsgrad.tillgångsstrukturen fondenssamt

extern fastställasellerkompetens egensedan behovklargöranden kan av
förvaltningsformema.alternativaolikaför utvärdera deatt

tillgångsstrukturframtidaKärnbränslefondens5.5.1

framtidaKärnbränslefondensutgångspunkt för analysenSom av
tillgångsstrukturligger denorganisation ochförvaltningsform, resurser

uppskattasförslagen ienlighet medi kapitel Idiskuteratssom
enligt följandetillgångsstruktur ungefärvarieraKämbränslefondens

.
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nltmbümdoløwuurløuwi
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I gradvis,räntebärandeinvesteringarbyggsförutsätter aktie-ochBilden attatt upp
fasasuppgårtill 40 9b,aktieinnehavRiksbanksinlåningen maximaltfasas utut samtatt ca men

placeringshorisontenminskar.denfaktiskanär
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föreslåsUtlandsandelendiversifrering.internationellföreslås vissVidare
aktier ochhälften imaximaltkapitalfondens30 %tillsättas varavavmax

investeringar.räntebärandehälften imaximalt

kompetens5.5.2 Behov av
Kämbränsle-behövertillgångsstmkturframtidaovanståendeUtifrån

specificeras.kompetensbehovfondens av
föranalyskapacitet,makroekonomiskexpertråd medEtt en person

tillrapporteringochuppföljningförvaltareutvärdering samtexternaav
anlitandeskerförvaltningmåste tillförasstyrelsen även avgenomom

förvaltningmåndenipersonal krävsBack-officeförvaltare. egenexterna
byggs upp-

förvaltnings-behöverresurskompletteringovanstående generellaUtöver
falltillföras i detillgångsslagenolikaavseende deanalyskompetensoch

väljs.förvaltningegen

riksbanksinlåningFortsatt
påökade kravellermerkostnadermedför ingariksbanksinlâningFortsatt

läge.dagensjämfört medresurser

regiiFondförvaltning helt egen
regi uppskattashelt iskeskallförvaltningKämbränslefondensOm egen

beståendepersonellakrävaförvaltningen av:resurser
fondförvaltningschef1

investeringarräntebärandeförvaltareanalytiker1
aktierförvaltareanalytiker1-2

analytikernationalekonomisk1
chefekonomiback-officel

back-officeassistentl

formiförvaltarefleraellerAnlitande externa avenav
förvaltningsuppdrag

beräknasförvaltningsavgifterförkostnadernaFörutom externa
beståendepersonellaförvaltningen kräva av:resurseregna

fondförvaltningschef1
analytikernationalekonomisk1

chefekonomiback-ofñce1
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KARNBRÄNSLEFONDEN

medkombinationregi i externaFörvaltning i egen
förvaltningsuppdrag

tilluppskattasförvaltningsformför dennakostnader externaTotala
beståendeförkostnaderförvaltningsavgifter av:samt resurseregna

fondförvaltningschef1
investeringarräntebärandeförvaltareanalytikerl

förvaltareanalytiker aktier1
analytikernationalekonomisk1

chefekonomiback-officel
back-officeassistent1

Kommentarer
medförhandlingarerhållasmöjligtvisMeravkastning kan genom
uppnåFörkonton.SKIsräntesättningen attavseenderiksbanken en

börfondeni ränte-långsiktig tillväxtsäkerställeravkastning ensom
kontonarealräntesättningsådanOmske i realräntetermer.sättningen en

medtillfredställdasamtliga intressenteruppnås så ärriksbanken kani att
dåväljas,alternativavkastningsnivån bör dettarealalångsiktigaden

meravkastningeventuelluppskattningarIngaminimerats.riskerna av
utförts.förfarande harsådantettgenom

Sverigebåde inomkostnadernavarierarförvaltareanlitandeFör externaav
förvaltningskostnadernaSannolikt kan deinternationellt. externaoch

sänkas attgenom
i enlighetoch investeraspassivttillgångarna förvaltasutländskade°

index.med
förvaltare.svenskamedförhandling-

avkastninghögre änförväntasförvaltareGenerellt kan enextern geen
dåanalyskompetenseftersomförvaltning störreomfattande,mindre egen

tillgå.finns att
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FÖR FÖRANALYS VALTNINGSFORMVA
KÄRNBRÄNSLEFONDEN

5.5.3 Huvudmannaskap
I dagsläget fondmedlen in SKIs konton ihanteras sättsattgenom
riksbanken. administrerar in- utbetalningarSKI och avseende deäven
fonderade medlen.

förvaltning fondmedlen innebär inteFormema för framtida SKI ärattav
förden självklara kandidaten huvudman och uppbyggnadsom av resurser.

olika former för organisation avseendeNedan diskuteras tre
huvudmarmaskap.

Förvaltning fondmedlen inom SKIav
övervakaSKIs verksamhet innebär SKI skall hurhuvudsakliga att

tillståndshavama sittför verksamhet lever tillbedriva kämtekniskatt upp
prioritering myndighetens uppgifter skall denför säkerheten. Iansvar av

säkerhetsmässiga betydelsen avgörande.vara

sådanSKI de aktivt kan hanterastyrelsehar idag attsammansatt enen
friare framtidenfonderade Om SKI i skall hanteraplacering de medlen.av
fondförvaltningen lösas enligt följande. SKIenligt riktlinjer kan dettanya

förstärkas rådgivande förbereder och analyserarkan med ett organ som
ocksåplaceringsstrategier Styrelsen kanför styrelsen beslutaatt om.

förstärkas expertis och kompetens.med med finansiellresursen

kanAntingen för regeringen detgeneraldirektören SKI eller utse
rådgivande förstärks i enlighet medResurser avseende tjänstemänorganet.
vilket förvaltningsaltemativ väljs.som

Fördelar

nuvarande myndighetsstruktur. Närakan byggas in iFondförvaltningen
och utbetalningar avseendede administrerar in-koppling mellan som

fondförvaltningen.de skall beslutafonden och som om

Nackdelar

kärnkraftssäkerhet vilket kansituationer skall SKI främst prioriteraakutaI
förändringardramatiskakonfliktfyllt det samtidigt skerbli om

samtidigtutvidgasStyrelsen behöverkapitalmarknadema. som
småföredrar styrelser.vanligtvisstatsmakten
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stiftelseifondmedlenFörvaltning separatenav
från harfristående samtligadennastiftelse inrättasOm samtär parteren

därstyrelse,Stiftelsen harförvaltningsansvar. representantereget egenen
ingå förslagsviskraftbolagen kanSSIfrån SKI, SKB,statsmakten, samt

säkerställaSyftetolika parterna.på förslag deregeringenutsedda attavav
omhändertagandemedsambandinvesteringar iförmedlenfonderadede av

i dennatillfredsställandeuppfyllas ävenkanrestprodukterkärnkraftens
har intestyrelsentilllösning. Kraftbolagen representantutser menen

själva.placeringsinrilctningeninflytande avgöraattstort nog

personalmed kompetentbyggasförvaltning kanförenhetEn vareuppny
förvaltareutnyttjandeförvaltningslösning ellersig helt externaaven egen

beslutas.

Stiftelseformenvalsamband mediskatteeffekterEventuella somav
harfondmedlenförvaltningförorganisationsfonn utretts.av

Fördelar
oberoendekapital iförvaltningförvälsigStiftelseformen lämpar enav

resursmässigt.efter behov,byggas ävenkanorganisation uppsom
skiftningar.politiskaoberoendeStiftelseformen är av

Nackdelar
in- ochadministrerardemellankopplingenStiftelseformen innebär att som

skall beslutaoch defondenavseendeutbetalningar omsom
avseendemyndigheterövrigatillknutenlikafondförvaltningen, näraär

kärnkraftsfrågor.
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FÖRFÖR5. A1vAL VALTNINGSFORMYS V
KARNBRANSLEFONDEN

myndighetiFörvaltning fondmedlen separatenav
förmyndighethandinnebär i förstaAlternativet upprättasatt en ny

likheter med vadAlternativet har vissafondmedlen.förvaltning somav
då dåvarande Nämnden föråren 1980-talet,de förstagällde under av

myndighetverksam. Enkärnbränsle NAKhantering använt nyvarav
avseendebåde teknisk kompetensmåste tillgång till ekonomisk ochha

kärnkraftsfrågor.

Fördelar

lösning.några fördelar med dennadirektaVi kan inte se

5.6 SAMMANFATTNING

Kämbränslefondensavseendeåterfinns rekommendationerkapitel 6I
förvaltningsfonn. byggerframtida Dessa att:

lång ändligrelativtplaceringshorisontKämbränslefondens är men°
tillgångsallokering.förföränderlig strukturbehov av

relativt passivtinvesteringarutländskaKämbränslefonden förvaltar
tillgångar förvaltas aktivt.medan svenska mer

reellaåtaganden därförochhar reellaKämbränslefonden även-
ingå förvaltning.tillgångar i framtidaförutsesreellaavkastningskrav

måstefondförvaltningavseendeinld. expertisAlla° resurser
förvaltningsstruktur.utanför dagensupphandlas

avseendeförvaltare finnsförhandling medMöjlighet till externa0
alternativ mycketvilket dettaför förvaltningenkostnaderna gör

samtidigt omfattandedå kan minskasattraktivt kostnaderna externsom
kan utnyttjas.specialistkompetens
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KÄRNBRÄNSLEFONDENSREKOMMENDA TI ONER
OCH RESURSERORGANISATION

ORGANISATION6.1 RESURSEROCH

Allmänt

rekommendationerföljande allmännaUtifrån kapitel 4 och 5ianalysen ges
organisation ochKämbränslefondensför resurser.

frånfriståendeföreslås enhet,bildasKämbränslefonden separatsom en
där SKI,regeringenstyrelsendärsamtliga intressenter, samtutses av

Stiftelseformenrepresenterade.kraftföretagenSSI, SKB och är
analysdjuparedärför lämplig. Ingenkriterier ochuppfyller dessa anses

styrelse börstiftelsensavseende Iutförtshar dock
Tillrepresenterade.ekonomi finnasfinansiellockså inomsakkunniga

fondförvaltningen, hachefen förförutomhjälp styrelsen,sin bör ett
ärenden föroch förberederexpenråd analyserarfinansiellt som

styrelsen.

Stiftelsens kansliviktig.kanslistiftelsensFrågan lokalisering äravom
underlättaSSI förochelleranslutning till SKIilokaliseraskan attt.ex.

kämteknisk kompetens.medkontakterna

medorganisationlitenKärribränslefonden bör bygga resurserupp en
förkompetensanalyskapacitetmakroekonorniskavseende samt

förvaltare.upphandlingutvärdering och externaav

förvaltasbör endastKärnbränslefonden externagenom
delarhela elleravseendeförvaltningkanförvaltningsuppdrag. Ev. egen

förvaltningEgenportföljen ärräntebärande övervägas.svenskadenav
dessaförvaltningbedömningenfrämst aktuell görs att avegenom

för kostnader,avdragmedavkastning,högretillgångar kan generera en
vill byggaKärnbränslefondenförvaltning ellerän upp enextern om

förvaltare.utvärderingför externaavegen norm

styrelseansvarigbeslutastillgångsfördelningen börstrategiskaDen av
vilkenmål tidsplan underförfastställaStyrelsen börför fonden. även

fondensuppnås eftersomskalltillgångsfördelningenbeslutadeden
på riksbankensmedel placerasfonderadeutgångspunkt allaär att

konto.

strategiskafrån denavvikelselimiter förfastställaskallStyrelsen även
möjliggör vissvilketplaceringsreglemente,tillgångsfördelningen i ett

tillgångslag.mellanmedlenfördelningtaktisk av

ABCONSULABOVO TING
53INTERNATIONALYOUNGERNST



SOU 1994: 108 59

KÄRNBRÄNSLEFONDENSREKOMMENDATIONER
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Organisation

BESLUTSFATTARE BESLUTSSTHUKTUR

Styrelsen: inkl. Q
5W°3°från SKI, SSI,representanter

SKB och kraftbolagen.

Expertrádet förbereder endast
underlag för beslut fattassom

styrelsenav

CI för fondförvaltning Eöaaltgügâz:chef ,ör Externa
V gI uppdragfondförvaltningen förvaltareI

Rekommenderad organisation innebär Kämbränslefonden organiseras iatt
stiftelse och antal förvaltningsuppdrag maximalt 6 läggsst.att ett uten

förvaltare. återfinnsFörslag till organisationsschemaexterna ovan.

Resurser

Styrelse

Stiftelsens frånstyrelse tillsätts regeringen förslag SKI, SKB, SSI,av
Kraftbolagen chefen för fondförvaltningen. Styrelsen sammanträdersamt
förslagsvis ggrår.4 Styrelsen för fondens förvaltning.ytterstansvarar

Expertråd
expertrådEtt bör knytas till fonden. Expertrådet får fonnaliserande ochen

rådgivande roll i placeringsarbetet och forum för utväxlandetutgör ett av
idéer m.m.

Chef för fondförvaltningen VD

Chefen för fondförvaltningen har det operationella Somansvaret.
resursförstärkning chefenhar för fondförvaltningen anställda. Om1-2

tvåförstärkning med bedöms rimlig skall denresurser personenena
för ekonomi uppföljning avseende resultat och risk och densamtansvara

andra för utvärdering och upphandling förvaltning.externresursen av
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URSERRESTION OCHORGANISA

ANSVARSFÖRDELNING6.2

ansvarsfördelning mellanklargöraviktigtdetorganisationOavsett är att
Kämbränslefondens fallledningen. Ioperativadenstyrelsen och

chefenochstyrelsenmellanfördelningföljanderekommenderas ansvarav
VD.fondförvaltningenför

Styrelsens ansvar
tillgångsstruktur.strategiskafondensbeslutaAtt° om

fondenssikt avvecklaochför byggatidsplanbeslutaAtt att uppom°
tillgångsstruktur.fastställdmedi enlighetförvaltning

instruktionerinnefattarvilketplaceringsreglemente,beslutfattaAtt om°
fastställandefondförvaltningenavseenderegleroch samt av

kreditlimitlista.
tillåtenförinkl.förvaltningsuppdrag,beslutaAtt externa ramarom°

fastställatillgångsslagen,olikaderiskexponering inom attsamt
skall begränsalimiterandraplaceringsregler och som

förvaltare.för varjerisktagandefinansiellaKämbränslefondens

avseenderapporteringsrutineruppföljnings- ochfastställaAtt°
utveckling.Kämbränslefondens

fondfdrvaltningensChefen för ansvar

efterlevs ävenplaceringsreglementetfölja externaAtt avatt° upp
förvaltare.

förvaltningsavtalochplaceringsreglementethållaAtt externa°
internaochiförändringartillmed hänsynuppdaterade externa

förhållanden.ochförutsättningar
medrelationerKämbränslefondensförövergripandeAtt ansvara°

finansmarknadsaktörer.och andraförvaltareexterna
löpanderiskresultat ochavseenderapporteringtillgodoseAtt att-

medlenförvaltadeavseende defrån förvaltareerhålles samtexterna
risk ochrapportering avseendesammanställning ochföransvara

fonden helhet.resultat för som
förvaltningsavtal,frågaibiträda styrelsenochinitieraAtt externaom°

frågoriiskhanteringsfrågor inkl.allokeringsfrågor,strategiska m.m.
fondenslikviditetkortfristigaKämbränslefondensavseende samt

risksituation.finansiella
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PLA CERINGSPOLICY

7.1 INLEDNING

I kapitel 6 rekommenderas Kämbränslefonden endast förvaltasböratt
förvaltningsuppdrag. föreslårOrganisatoriskt viexterna attgenom

Kämbränslefonden bildas stiftelse Kämbränsle-separat samt attsom en
fonden bör bygga liten organisation med avseendeupp en resurser
makroekonomiska analyskapacitet kompetens för utvärdering ochsamt
upphandling förvaltare.externaav

Utifrån förtsde i kapitel föreslår3 och vi följande4resonemang som
avseende förvaltning de fonderade medlen.av

tillåtas såvälKämbränslefonden bör placera i aktier räntebärande° som
instrument för långskapa lämplig riskproñl sikt föratt samt atten
uppnå de realavkastningskrav huvudmarmen har.

Utländska placeringar tillåtasbör likvida marknader.större-
Exponeringen bör ligga index respektive marknad, dvs.nära
förvaltningen bör huvudsakligen passiv.vara

föreslåsDen maximala andelen aktier 40 % fondensutgöra° av
marknadsvärde.

föreslåsDen maximala andelen utländska värdepapper 30 %utgöra° av
fondens tillgångsslagvärde, med maximal limit för varje aktieren
och räntebärande värdepapper dennahalva andel.

likviditetsreserv hållas.En l-2 GSEK vid tillfällebör varje- ca
tillgångsfördelningStrategisk skall beslutas ansvarig styrelse för° av

fonden. Styrelsen bör fastställa den tidsplan under vilken denäven
tillgångsfördelningen uppnås.beslutade bör

fastställa frånStyrelsen bör limiter för avvikelse den strategiskaäven0
tillgångsfördelningen i placeringsreglemente, vilket möjliggör vissett

tillgångslag.taktisk fördelning medlen mellanav

Oavsett för förvaltningvilken form de fonderade medlen väljs börav som
placeringsreglemente för övergripande regler och riktlinjerupprättasett att

för förvaltningen bör fastställas för fondens risktagande.begränsasamt att
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restriktionerspecifika regler ochförvaltare börVid anlitande externaav
finnasbör detförvaltningsavtalet. Dessutomireglerasenligt ovan

totala fonden idenförvaltningreglerövergripande ettavavsersom
placeringsreglemente.

förvaltningallrekommendationenutgår frånvikapitelI detta att av
förvaltare.anlitandeskemedel börKämbränslefondens externaavgenom

ochformuleringarområden tillförslagavseende vissaVidare presenteras
vägledningförvaltning föravgränsningar för att omgeegen

dedelarvissaförvaltaframtideniKämbränslefonden överväger att av
förvaltning.medlenfonderade egengenom

avsnitt:följandeomfattabörplaceringsreglementeEtt
målsättningSyfte och
styrprinciperAllmänna

Placeringsregler-
Rapportering

förvaltningsuppdragExterna
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MÅLSÄTTNING7.2 SYFTE OCH

Syftet med placeringsreglementet övergripandeär regler för huratt ange
fondförvaltningen inom Kämbränslefonden bör bedrivas.

Placeringsreglementet vilka finansiella risker fonden bereddäranger att ta
hur riskerna bör begränsas. Placeringsreglementet bör fungerasamt som

vägledning och stöd i det dagliga arbetet för personalen inom
Kämbränslefonden vid upprättandet förvaltningsavtal.samt externaav

Målsättningen med placeringsreglementet är att
såplaceringar bör ske kreditrisken minimeras.att-

placeringar bör ske i värdepapper med hög likviditet.°
placeringar såbör ske högsta möjliga marknadsmässiga avkastningatt
uppnås inom givna limiter.

I anslutning till de övergripande reglerna gällande hela fonden finns inom
för avtalen avseende förvaltningsuppdrag placeringslimiterexternaramen

reglerar förvaltningsuppdrag hos förvaltare.externasom

ALLMÄNNA7.3 STYRPRINCIPER

Kärnbränslefondens verksamhet omfattar förvalta fonderade medelatt
för täcka kostnaderna i samband med omhändertagandeavsatta att av

kärnkraftens restprodukter att:genom

Investera fondens placeringstillgångar måletmed uppnåatt° en
konkurrenskraftig kapitalavkastning inom för uppsattaramen
instruktioner och handlingsramar för begränsning risktagande.av

Kämbränslefonden upprätthållabör relationer med förvaltare ochexterna
andra frnansmarknadsaktörer för tillgodose Kärnbränslefondens behovatt

finansiella tjänster.av

Kämbränslefonden bör förvaltningsavtal, inkl. förupprätta externa ramar
tillåten riskexponering tillgångsslageninom de olika placeringsreglersamt
och andra restriktioner bör begränsa Kämbränslefondens finansiellasom
risktagande hos varje förvaltare. Löpande uppföljningbör och utvärdering

förvaltare utföras.externaav
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7.4 PLACERINGSREGLER

såväl iportföljen externahelaförreglerasavsnitt börFöljande som
betydelseåterfinns avsnitt ärstil attkursiv storförvaltningsavtal. I avsom

förvaltning.vidreglera egen

Tillgångssammansättning7.4.1

tidpunkt,varjevidbörplaceringarKämbränslefondens
styrelsen.såsom beslutatsfördelasmarknadsvärderade, av

beslutafondförvaltningen rättenchefen för atttill omdelegerarStyrelsen
fördelningfrån denförvaltningsavtal,iregleringavvikelse, externagenom

handlingsramar.nedanståendeinomstyrelsenbeslutats avsom

procentenheterXplaceringarRäntebärande
procentenheterXAktier

enhandsengagemang7.4.2 Totala
tillgångsslagnivå, inomtotalbådebör begränsasEnhandsengagemang

hänförligaobligationerAktier,förvaltningsavtal.varjei m.m.externtsamt
fårkoncerningående iföretagtillellerenskilt företagtill sammaett

placeringar.totalaKämbränslefondensuppgå till X %maximalt av

räntebärandeavseendePlaceringsreglemente7.4.3
instrument

Allmänt
avseendeplaceringsreglementeKämbränslefondensmedSyftet

fondensförplaceringsreglerochpolicyräntebärande instrument är att ange
placeringar.räntebärande

inomoptimeras,bör utsattainstrumenträntebärandeFondavkastningen
handlingsramar.ochinstruktioner

Kämbränslefondenränterisk inomdefinierar hurPlaceringsreglema
avgränsas.
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Följande formuleringar bör ingå placeringsreglementeti för egen
förvaltning:

Kämbränslefondens placeringar i räntebärande° instrument baseras
på fundamental analys ränteutvecklingen på den svenska penning-av
och obligationsmarknaden. Portföljförvaltningen bör bedrivas genom
aktiv handel utifrån välgrundad uppfattning avseende den fortsattaen
ränteutvecklingen.

Portföljförvaltaren bör upprätthålla Kämbränslefondens- kontakter
med penning- och obligationsmarknaden dagligen stå iattgenom
förbindelse med olika marknadsaktörer.

Kämbränslefonden bör endast använda derivatinstrument° syftei att
minska riskexponeringen.

Samtliga i placeringsreglementet angivna handlingsramar bör avse
marknadsvärde Nedanståendeannat bör fondensom anges. ramar avse
totala räntebärande portfölj, inklusive derivatinstrument. I externa
förvaltningsavtal bör samtliga nedanstående avsnitt regleras där detav är
relevant avseende den andel de fonderade medlen avtalet omfattar.av

Fördelning mellan lokala och utländska placeringar
Av de totala förvaltade medlen får maximalt 30 % utgöras utländskaav
placeringar, fårdessa maximalt hälften utländskautgörasav av
räntebärande placeringar. Valutarisk uppkommer till följdsom av
exponering utländska tillgångar måste alltid säkrasav genom
valutaterminskontakt eller valutaswapar. Valutarisken bör alltid i stortvara

noll.sett

Ränterisk

Ränterisk definieras räntekänslighet i SEK, dvs. förändringen i densom
räntebärande portföljens värde den effektiva förändrasräntan medom en
procentenhet.

Räntekänslighet för den räntebärande portföljen får maximalt Xvara
MSEK. Limiten för ränterisk bör justeras till följd förändringar fondensav
storlek förändringar i styrelsenssamt angiven riskproñl.av
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Likviditetsberedskap
KämbränslefondenförDen räntebärande portföljen utgör

i formfonden. likviditetsberedskaplikviditetsberedskapen för En av
garanteradeemitterade ellerkortfristiga växlar statenstaten avav

uppgåernittenter till l GSEK.bör alltid

Kreditrisk

portföljen börtillåten avseende räntebärandeFör kreditrisk den separata
tillåtnalistor placeringar upprättas.över

Likviditetsrisk

huvuddelenlikviditet bör alltidmed hög utgöraPlaceringar i värdepapper
placeringarna.de räntebärandeav

marknadsspridning ochmed godske i instrumentPlacering bör endast
minst 2 market makers.

Derivatinstrument

avseende denränteterminer ochTillåtna derivatinstrument ränteswaparär
avseendeDerivatinstrumentobligationsmarknaden.ochsvenska penning-

förvalutaswapartillåtna valutatemiiner ochi formvalutaexponering är av
Övriga tillåtsderivatinstrumentkurssäkring SEK.till

följande inkluderas:börVid förvaltningegen
räntebärandeavseende dentillåtnaMotpartsrisk För motparter° -

tillåtnalista upprättas.portföljen bör över motparterseparaten
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7.4.4 Placeringsreglemente avseende aktieinstrument
Syftet med Kämbränslefondens placeringsreglemente avseende
aktieinstrument är policy och placeringsregleratt för fondensange
aktieplaceringar.

Kapitalavkastningen på Kämbränslefondens aktieplaceringar bör
optimeras, inom instruktioner och handlingsramar.uppsatta

Följande formuleringar bör ingå placeringsreglementei för egen
förvaltning:

Kämbränslefondens aktieplaceringar° bör baseras på fundamental
analys. Kämbränslefonden bör bedriva kortsiktig trading aktieri
eller aktiederivat. Placeringar spekulativ karaktär tillåtna.ärav

Kämbränslefondens aktieportfölj bör vid° tillfällevarje ha goden
spridning mellan aktier olikai företag, olika branscher olikasamt
marknader.

Syftet med använda derivatinstrument bör° kortsiktigtattvara
förändra avkastningsprofilen på aktieportföljen. Derivatinstrumenten
bör huvudsakligen användas till begränsa aktierisken vidatt upp-
ocheller nedgång aktiemarknadeni och därmed minska
aktieportföljens resultatkänslighet.

Målsättningen bör huvuddelen- aktieplaceringamaatt börvara av
karaktäriseras mycket god likviditet.av

Portföljförvaltaren bör upprätthålla° Kämbränslefondens tillgång till
den svenska och internationella aktiemarknader stå iattgenom
förbindelse med olika kommissionärer på deras respektive inhemska
marknader.

Samtliga nedan angivna riktlinjer och handlingsramar bör avse
marknadsvärden och placeringsaktier. I nedanstående limiter ingår
derivatinstrument de sammanräknas med övrigaatt aktieportföljen.genom
Detta görs beräkning optionemas underliggandegenom aktievärde. Iav

förvaltningsavtal börexterna samtliga nedanstående avsnitt regleras därav
det relevantär avseende den andel de fonderade medlen avtaletav
omfattar.
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placeringarutländskaochFördelning mellan lokala

maximalt 40 %placeringar börtotala utgörasKämbränslefondensAv av
aktieplaceringar.

utländskafår maximalt 30 %medlen utgörasförvaltadetotaladeAv av
aktier.utländskahälftenfår maximalt utgörasdessaplaceringar, avav

sid 60.Valutarisk se

Likviditet
aktiefonder.regleradeochbörsnoterade aktierfår ske iendastPlaceringar

god likviditet.mycketkaraktäriserasbörInvesteringarna av

Enhandsengagemang
aktiederivatochSvenska aktier

företageller tillenskilt företagtillhänförligaaktiederivatAktier och ett
totalauppgå fondenstill %får Xmaximaltingående koncerni avsamma

Affärsvärldensvikt iföretag harenskiltaktier i störreaktieportfölj. Om ett
investeringovanstående limit ärvadgeneralindex än motsvaras avsom

svenskadentillåten, andeliindexi dettaaktiens vikttill avupp
värde.aktieportföljens

Derivatinstrument
såväl svenskasäljoptionerköp- ochTillåtna derivatinstrument är som

tillåtsderivatinstrumentOvrigaaktieindex.ochaktierutländska

säljoptioneroch köptaköpoptionerUtfärdade
omfattamaximaltsäljoptionerköptaköpoptioner ochfår utfärdadeTotalt

optionernasberäknatmarknadsvärde,aktieportföljensX % somav
får optionernasaktieenskildvarjeaktievärde. Förunderliggande

aktieinnehavets%maximalt Xaktievärdeunderliggande motsvara av
marknadsvärde.

tillåtnaförteckningframgå överl skallplaceringartillåtnabetraktasaktiefonder avenVilka somsom
motparter.
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Köpta köpoptioner
Transaktioner omfattande köpta köpoptioner får endast utföras syftet ärom

förvärva underliggandeatt aktie.

Vid förvaltning bör placeringsreglementet omfattaegen följandeäven
avsnitt:

Totalt får köpta köpoptioner maximalt- omfatta X % av
aktieportföljens marknadsvärde, beräknat optionernassom
underliggande aktievärde. För varje enskild aktie finns ingen limit för
optionernas omfattning.

Tillåtna vid derivattransaktioner bör° motparter finnas angivna i Lista
tillåtnaöver motparter.

Ajfärslimit Vid förvaltning bör affärslimiter- för chefenegen anges-
för fondförvaltningen för förvaltare. Av riskkontrollhänsynsamt äger
endast förvaltaren personligenrätt utföra avslutatt mot extern
motpart.

Förändring enskilt innehav Förändring° innehav X MSEKav av-
under månad i aktier och aktiederivat hänförliga tillen enskiltett

företag eller till företag ingående i koncern bör godkännas isamma
förväg chefen för fondförvaltningen.av

Omsättningslimit Summan absolutvärdet° samtliga underav av- en
kalendermånad genomförda transaktioner får chefen förutan
fondförvalmingens godkännande överstiga X % portföljens värde.av

7.4.5 Rapportering
Styrelsen skall inför varje styrelsemöte erhålla rapportering avseende
resultat och riskexponering i relation till fastställda riktlinjer och
handlingsramar, framställd ekonomiansvarig, från chefen förav
fondförvaltningen

.

Chefen för fondförvaltningen erhåller minst månatlig resultat- och
riskrapportering från förvaltare.externa
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inkluderas:följandebörVid förvaltning ävenegen

vecka rapporteringerhåller varjeminstfondförvaltningenChefen för-
ochriktlinjerfastställdatillrelationriskexponering iom

kommenteradochback-ojjiceframtagenhandlingsramar, enavav
controller.risk

risken sindagligen ianalyserarochportföljförvaltare mäterVarje0
bereddtillfällevidportfölj för varje att rapporterarespektive att vara

ochriktlinjerfastställdatillrelationriskexponering iom
handlingsramar,

FÖRVALTNINGSUPPDRAG7.5 EXTERNA

upprättandeförvaltningsuppdragStyrelsen beslutar samt avexternaom
placeringsreglementet.medenlighetavtal i

chefenskallförvaltninguppdragavseendeavtalupprättandeVid externaav
följs.placeringsreglementetiriktlinjernatillsefondförvaltningenför att

varjeiplaceringsreglementen upprättas externtbörDessutom separata
i enlighetskallförvaltningsavtalen upprättasförvaltningsavtal. De externa

såväl limiteravseendeplaceringsreglementeKämbränslefondensmed som
ärendenberedaförfondförvaltningenförChefen attrapportering. ansvarar

för styrelsen.förvaltningsuppdragavseende externa

medlende fonderadehurberorförvaltningsavtaliExakta regler externa
avseendebör skeRegleringförvaltare.mellanfördelas externa

börplaceringsreglementetavkastningskrav. Iochriskbegränsning ev.
7.2,kap.placeringsreglemaipå liknandeföljande regleras sätt mensom

fördelats.medlenfonderadedeför hurjusteringmed

investeringarräntebärandeochaktiermellanFördelning°
placeringarutländskasvenska ochmellanFördelning-

Enhandsengagemang°
Ränterisk-
Likviditetsberedskap-
Kreditrisk-
Likviditetsrisk°
Derivatinstrument.°
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Utöver placeringsregler avseende riskbegränsning och avkastningskrav bör
bl.a. följande definieras och regleras i de förvaltningsavtalen.externa

Motparter

Definitioner

Juridiska och tillämpbar lagstiftningramar
Kundkategori

Avtalets löptid början och slut
Avtalets omfattning tjänster och instrument
Rapportering, uppföljning och resultatberäkning index
Derivattransaktioner

Administration

Reglering intressekonflikterav
Konñdentialitet

Skadeståndsklausuler

Förvaltningskostnader och övriga omkostnader inld. bonusavtal
Uppsägningsvillkor
Övrigt.
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8.1 BEHOV INSTRUKTIONERAV

med endastorganisationlitenharfondförvaltningen externaOm en
försäkrafondförvaltningenchefen förfaller detförvaltningsuppdrag att

områden finns hosavseende dessainstruktionertillfredställandesig attom
organisationeninom deninstruktionerBehovetförvaltare. egnaexterna av

då litet.är

tydligaregi behovetfondmedel i ärVid förvaltning avegenav
avseendeframföralltinstruktioner stort

portföljförvaltarrutiner°
affarsadministration°
betalning0

förvaring.fysisk0

iinstruktioneravseendepunkternapåvisa viktigastedeVi vill här egen
detinstruktionerin behovettillfredställande täckaförvaltning för omavatt

förförvaltningsformmed dennaaktuelltblisigframtiden visari
Kärnbränslefonden.

Front-officePortföljförvaltarrutiner
och listade.ledningfondförvaltningensgodkändaskallMotparter avvara

behörigsker medendastaffärskekontrollskallaffärstillfálleVid varje att
affärerförhindrasHärmedkreditlimiter.fastställda attoch inommotpart

obehörigamedgörs motparten

förvillkorangivandemeddokumenterasskallaffärsavslutVarje av
klockslag.ochmotpartenhosävenaffären, motpart personnamn

möjligtskalloch detåsättas löpnummer attskallaffärsavslutVarje ett vara
Varjebetalning.tillfrån affärstillfálletredovisningentransaktionen ifölja
detreskontra. Förberördrealtidsbasis uppdatera attskallaffärsavslut

utestående positionerföljahelst motmöjligtskall näratt uppsomvara
information.aktuellinnehålla heltreskontravarjeskalllimiter

Back-officeEkonomiAffársadministration

genomförauppgiftsinvid sidanskallAffärsadministrationen att avav
verksamingångna affärer utgöraävenportföljförvaltama en

tillräckligharaffärsadministrationenviktigtkontrollfunktion. Det är att
kontrollfunktion.reellförkompetens utgöraatt en

enlighet mediutförsaffärerkontrolleraskallAffärsadministrationen att
instruktionerna.föreskrifter inomövrigaochlimitergällande
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Bevakning skall ske utdelningar, emissionslikvider,räntor, vinsteratt etc
erhålls erläggs med belopp i tid och blir föremålrätt förrätt korrektresp.
bokföring.

Betalning
Attest- och utanordningsregler skall finnas.

För säkerställa endast behöriga utför affäreratt initieraratt samtpersoner
betalningar, skall och utanordningsregler finnas. Attestlista skallattest-

innehålla signaturprov.även

Betalningsorder skall undertecknad två för förhindraattvara av personer
obehöriga betalningar sker. Rutiner för betalningsöverföringaratt skall

fastställas för förhindra obehöriga likvider och leveranser.att

Fysisk förvaring
Inventering fysiskt innehav avstämning redovisningensamt motav
försystem skall ske kontinuerligt och enligt uppgjord Likasåplan.en
skall avstämning kontinuerligt ske depåbevis redovisningen.motav
Härigenom säkerställes alla värdehandlingar existerar förvarasatt samt
under god fysisk kontroll.

8.2 RAPPORTERING

Rapportering viktig del i arbetetär med förvaltare. Kravexternaen
rapportering skall regleras i de förvaltningsavtalen.externa

Rapportering såskall ske gårdet enkelt följa verksamhetenatt att attupp
bedrivs i enlighet med fastställd instruktion.

Rapporteringen skall för tillgångsslagvarje åtminstone omfatta
a resultat under rapportperioden, med jämförelse fastställdmot norm

eller index,
b riskrapportering i form fondförvaltares efterlevnad de limiterav av

styrelsen föruppställt kreditrisk, ränterisk och valutarisk,som samt,
fondensc fördelning tillgångskategorier,olika vilkaattgenom ange
proportioner under råttrapportperioden mellansom
fondförvaltningens tillgångsslag,olika och andra limiter och
föreskrifter frågastyrelsen kan ha uppställt i investeringart.ex. isom
Sverige i utlandet eller placeringar i värdepapper i SEKresp. resp.
utländska valutor,

d kommentarer avseende marknadsutveckling, förändringar portföljens
sammansättning och utveckling.
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För förvaltning viktigt rapporteringen enligtdet dessutom utförsär attegen
följande principer.

funktionRapporter skall eller controllerupprättas° av person
frånfristående affärsverksamheten. fondförvalmingen skallInom en

särskild controllerfunktion finnas har kontroll översom
fondförvaltningens samtliga och risker ansvarigärsamtengagemang
för rapporteringen.

de tillskall efter upprättande och innan länmasRapporter mottagaren-
försesför riktighetskontroll och analys medutsättas samt

affärsmässigt ansvarigakommentarer berördaav personer.
modell förFondförvaltningama skall tillämpa rapportering- en som

följamöjliggör för fondförvaltnings styrelse och ledning löpandeatt
fondens uppställda risklimiter,resultat och efterlevnad av per
tillgångsketegori och totalt.

fondförvaltningenAnsvarig för rapporteringen Chefen för VDär°
och vederbörande styrelse.ärmottagare

någotskall också inträffatöverskridandeRapporteringen av° ange om
för exponeringar, inträffade förlusteruppställda limiter. Detta gäller

begränsningar positionstagandet.eller andra styrelsen uppställdaav
mån möjligt, ske i vilkenVidare skall angivelse, i den det är av

omfattning utnyttjats under rapportperioden.limitutrymmet

såkan önskas kommabeskrivna resultatrapporteringenDen om° ovan
frekvent och mindremed väsentligtkompletterasatt mer

från till Chefen förrapportering förvaltarnaarbetskrävande
fondförvaltningen.

8.3 INTERN KONTROLL

åtgärderoch används inomMed intern kontroll de metoder som enavses
avsiktliga eller oavsiktliga felfondförvaltning för säkerställa deatt att som

begås inte leder till fel i redovisningen elleri verksamhetenkan komma att
anlitandeförluster för fonden. Om fonden förvaltas externaavgenom

kontrollen eftersom fel lederden internaförvaltare minskar kraven som
uppstårfonden främst vidförluster förtill felaktigheter i redovisning eller

administrativa enheteraffärsdrivande ochsamarbete inom eller mellan
affárstransaktioner.vidi relationen tillsamt motpaner

intemkontrollgodökar viktenOm förvaltning byggs attavegen upp
beroendeutformningsäkerställs. kontrollensDen interna är av

får mellanavvägningfondförvaltningens verksamhet, storlek En görasetc.
i form minskadde fördelarinterna kontrollen ochkostnaderna för den av

avsedddenrisk, önskad effektivitet är attetc ge.som
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Intern kontroll består kontrollmoment och avstämningarattesterav men- -också genomtänkt och arbetsfördelning och ändamålsenligtav ansvars- ett
rapporteringssystem. Intern kontroll VDs ochär styrelsens och skallansvar
fungera revision sker elleroavsett om

Förhållanden utmärker god intern kontroll i rutiner handharsom som
finansiella instrument följande kontrollmålär uppfyllda.att är

Samtliga affárshändelser registreras.°
Samtliga registrerade affärshändelser verkliga ochär godkända.°
Affärshändelser registreras med värde ochrätt värderingar på° skerom

korrekt för upptäckaåtgärdasätt värdenedgångett i gjordaatt
placeringar.

Affärshändelser registreras vid tidpunkt, båderätt vad- avser on
balance- off balance-poster.som
Affärshändelser registreras konton. Off balancerätt° poster
registreras korrekt affärstyp.
Registreringar summerade.är rätt°
Överföringar mellan sidoordnad redovisning och bokföringen° är
korrekt.

8.4 RESULTATUPPFÖLJNING

Varje förvaltningsavtal innehållaskall föreskrifterexternt hurom av-
kastning och risk skall vilkamätas, skall gälla for utvärderaattnormer som
verksamhetens resultat vilka limiter åläggs fondförvaltningensamt som
för begränsa risktagandet. Dettaatt vikt inte minstär största för attav
rättvist sammanställa den totala fondens resultat föräven attmen
jämförelser mellan de förvaltama skall möjliggöras.externa

Resultatuppföljning skall ske för jämföra den avkastning denatt som
förvaltaren uppnår förvaltningaktivexterna med avkastningengenom en

från fondförvaltningens styrelse uppställd norrnportfölj eller utvalten av ett
index med ungefärligen önskad risk inom tillgångsslaget.
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resultatuppföljningen definierasNettoavkastning skall vid som
tillgångarnas realiseradedirektavkastning ränta och utdelning jämte deras

ocheller orealiserade marknadsvärdeförändringar inkl. kreditförluster
för försäljningsomkostnader,valutavinster och -förluster, med avdrag

förvaltningskostnader.avgifter transaktionsavhängiga skatter, Ioch samt
ingår marknadsvärdet undernettoavkastningen resultatet resp.även av

utgång fortfarande förfallnarapportperioden förfallna vid dessresp.
kontrakt. Intäkter och kostnader skalldexivatinstrument och andra vara

rapportperiodperiodiserade med avseende den som
resultatuppföljningen avser.

tillgångsportföljerförvaltaEftersom fondförvaltningama kommer att
tillgångar och aktier, skallräntebärande separatasammansatta av

tillgångsslag.för olikanorrnportföljer fastställas dessaeller index

8.5 INFORMATIONSSYSTEM

utnyttjasförvaltare anlitasfondförvaltning därFör externaen
inför analyser förför statistikinformationssystem främst hämta samt

analyssystemetKontinuerlig uppkopplingförvaltama.utvärdering avav
dånödvändig fonden uppdaterasinformationssystemet blirmot

tillgångar. back-officeBehovkontinuerligt avseende innehavda systemav
deverksamhet skötsdennaberor hur del externastor som avav

redoviningssystemekonomi- ochförvaltama. Troligen det endastär som
behövs.

kravgenomgång olikakrav deNedan kortgörs samtsystemenaven
regi.förvaltning iinformationssäkerhet avseende egen

redovisningssystemInformations- analys- och

fondförvaltningeninomför samtligaanslutning tillI gemensamen
båderedovisning finnasfondförvaltningensdet ikontoplan skallgällande

samtliga ikan hanteraanalyssystemförvaltnings- och som
såvälinstrumentfinansiellaförekommandefondförvaltningen av

bådesheet items ionoff-balancekontraktskaralctärbalansräknings- som
utländsk valuta.svenska kronor och i

simuleringsberälcningarolikaskall klaraAnalyssystemet samt
kontinuerligt skall kunnamarknadsvärderingmarknadsvärdering. För att

eller liknandeReutermarknadssystemuppkopplingske skall mot vara
automatisktoch valutakurserså börskursermarknadsräntor,säkerställd att

erhålls.
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Det skall möjligt uppdatera analyssystemet med gällande limiterattvara
kreditlimiter, så automatisk kontroll limiter sker.attex. av

En redovisningshandbok bör finnas redovisning och värderingsomanger
förekommande finansiella instrument. En redovisningshandbok bidrarav

till tillgångar, åtagandenskulder och blir värderade riktigträtt samt
bokförda och klassificerade.

Reskontrasystemen skall kunna redovisningsinformation enligtsortera
önskemål, nedbruten portfölj, olika finansiella instrument,ex. per
motparter etc.

Resultat- och balansräkningar skall månadsvis.fram dåVärdering skalltas
ske enligt fastställda redovisningsriktlinjer.

Informationssäkerhet

internaDen kontrollen fondförvaltninginom skall omfattaävenen
informationssäkerheten. Ansvarig för informationssäkerheten Chefen förär
fondförvaltningen VD.

På basis föreliggande dokumentation fondförvaltningens ADB-av av
rutiner skall regelbundna säkerhetsanalyser utföras, personal ellerav egen

sakkunniga likhetI med den interna kontrollen i övrigtexternaav personer.
skall säkerhetsanalysen föremål för revisionens granskning.vara

Säkerhetsanalysen ska inriktas kvaliteten hos tillgängligäven
systemdokumentation. varjeFör systemdel inkl. kopplingar skall en
ansvarig befattningshavare vilken bl. för systemdelenutses, attsvarara.
och däri gjorda förändringar hålls aktuellt dokumenterade.

Obehörig tillgång till fondförvaltningens informationssystem skall
förhindras generell behörighetskontroll för tillträde till varje delgenom en

informationssystemet. Informationssäkerheten skall förstärkasav genom
motsvarande aktgivande fysisk förhindrasäkerhet, för tillträdeett att av

obehöriga gåroch information förlorad stöld, brandattpersoner genom
eller dylikt.
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Alla anteckningar i denna bilaga godkända intervjupersonerna.är av

Följande har intervjuats:personer
Bo Ljunglöf, VVD, AP-Fonden

Claes-Eric Norrbom, Generaldirektör, Kammarkollegiet
Michael Sohlman, VD, Nobelstiftelsen

Ove Rydin, Kapitalmarknadschef, Skandia Investment
Management

Petter Odlmoff, Chef Kapitalförvaltning, Sparbanken Sverige
Sverker Praski, Kapitalmarknadschef T-H Liv, Trygg-Hansa
SPP
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AP-Fonden
VVD LjunglöfBo

1993-12-06

Bakgrund och organisation
portföljförvaltning.fonderna 1-3 AP-fonden harDe tre en gemensam

tillgångsslag.Portföljen fördelad följandeär
Räntebärande instrument-
Fastigheter°
Valuta ej enhetseparat-
KPI-lån, lånindexerade ej enhetseparat0

tillgångarna95 % nominella.Ca. ärav

På finns följandeobligations- penningmarknadssidan detoch resurser:
chefl
analytikerl
nationalekonoml
handlareanalytiker3

affärsrapponering till ledningen.Back-office 5 sköterca. personer

Mål och krav
målsättningen maximera tillKopplingen till ATP-systemet innebär är nyttanattatt

avgiftersvårigheter hur ochfinns dock vissa iATP-systemet. Det avgöraatt
beslut.fondanspråk framtida politiskautvecklas i framtidenkommer att p.g.a.

för fastigheterBeslutsprocesseni till marknaden.Alla avkastningskrav relationsätts
obligationer sigoch skiljer avsevärt.

Strategier
tillgångar viktigare den taktiska.strategiska fördelningenDen änav anses

Placeringar utländskaTillgångsallokering hårt reglemente. istyrd AP-fondensär av
tillgångar har fattats.diskuteras for närvarande inga beslutmen

tillgångskategorier viktigtdetfördelningenVid beslut avseende den övergripande är
bibehållenutformasdiversiñering bör meddefiniera nollrisk hurförvaltningens samtatt

kompetens.

tillgångsstruktur bl.a. följande beaktasbörportföljs strategiskaVid fastställande av en .placeringshorisont för fondmedlen.Absolutl
åtaganden struktur.Vilka har och dess2 man

placeringsbestämmelserRiskpolicy och
måttAP-fonden duration. Dettariskmått för obligationsportföljen använder ärSom en

förenkling lätt kommunicera.atttmengrov

delsamtidigt detkreditriskstrategi medvetet ärAP-fondens är taatt avsom en
affärsidén ränterisk.ta
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Styrelsens riskbenägenhet vilka limiter skall Den maximaltavgör sättas.som
nivån måsteaccepterbara eventuella förluster tydligt definieras.

AP-fonden fick placeringsreålâmente1993-07-01. Verksamhetsplan beslutasett nytt
årligen och fastställer för tillg gsallokering.ramar

I placeringsreglementet följandefinns restriktioner:
Max S % i fastigheter eller aktier i fastighetsbolag i och utanför Sverige.
Max 10 % i utl. valuta.

direktlånMax 5 % i till näringslivet

AP-fonden kreditinstruktion kreditpolicy förhar och begränsaäven atten en
kreditbedömning utförs AP-fonden. Vidare finnsmotpartsrisker. Egen inom

restriktioner för sektorlirniterenhandsengagemang utarbetade.samt

Analys
En AP-fondenheltidsanställd nationalekonom AP-fonden analyserar marknaderna.

långsiktigtanalyserar ekonomiska inflationen ränteutvecklingen.den tillväxten, samt

AP-fonden också kreditrisker.har riskmanager i staben främst analyserarsomen

Utvärdering, för resultatuppföljning och rapporteringsystem
Uppföljning i formgörs av,

delårsrapporter, tertial externt°
månadsrapporter månaden.förändringar portföljema underresultat och i°

Riskuppföljning kontinuerligt.sker

månadsvisaDet viktigt fokusera för data avseende avkastninginte mycketär att om
fonden långsiktighar placeringshorisont.en

tillgångsslagSamtliga marknadsvärderas.

Kostnader
måttFörvaltningskostnader sig bra effektivitet. Fastigheteri ärär ettt.ex.ett mer

område Penning- ochpersonalkrävande och obligationsmarknad.penning-än t.ex.
back-officeobligationsförvaltning innebär initiala kostnader for analys- ochstora

system.

Extern förvaltning
AP-fonden förvaltningsuppdraghar tagit under övervägande huruvida kanexterna

förvaltarekomplettera förvaltning. främsta skälet till anlitadagens Det äratt externa att
måsteköpa in kompetens internt.byggassom annars upp

Råd på vägen

för uppföljning viktigt.God administrativ kompetens bra rutiner ärsamt-
förutsättningInternationell diversifiering endast under detbör görgöras att° man

bibehållenmed kompetens.
Överväg eller förvaltning medskall förvaltningha extern° ennoga om man en egen

tillgångarintern och ingetallokerar annat.expertgrupp som

CONSULTINGÅBOVO AB
ERNSTYOUNGINTERNATIONALlr



SOU 1994: 108 81

BILAGA 1

Kammarkollegiet
Generaldirektör Claes-Eric Norrbom

1993-12-09

Bakgrund och organisation
Kammarkollegiet finansieras till 23 uppdragsbasis och har idag ramanslag 17ett
MSEK.

StångbergOlof kommer bli den chefen Fondbyrån fr. årsskiftetatt nya o. m.
199394. tidigare Carl Einar Norling

Eskil Drougge främst jurist ochär för alla avtal.ansvarar

Totalt har fondbyrån 25 anställda och omsättning 20 MSEK. Fondbyrån bestårst en
placeringsgrupp front-office 3 och kameralsektionenav back-officeen personer
15 Orsaken till storleken back-office funktionenca. är ävenpersoner. att man

administrerar lån många småfonder diskretionära törvaltningsuppdrag.statens samt

Mål och krav
En likviditetsreserv hålls alltid bankkonto NB med speciella villkor braett ränta

i likviditetsförvaltningen kan placera kortäven penningmarknaden detmen om ger
bättre avkastning. Ha alltid behållaköpa for rörelsefriheten ha inteatten reserv men
för mycket banken.pengar

Styrning
Ansvaret for fonderna har respektive fondhandlare. De olika fonderna uppdeladeär

tvåde förvaltarna fondvis, dessutom har forvaltarna för varsin aktie- ochansvar av
räntekonsortiet.

På sikt det tveksamtär Kammarkollegiet kommer ha Expertrådetstyrelse.att ärom en
det absolut viktigaste Funderingar slå Expertrådetorganet. ochatt samman
Förvaltningsrådet har uppkommit formen för detta har framkommit ännu.men

Strategier
Det finns två rådgivande organ;

ÅkeExpertrådet för medelsplacering bestående GD, Krister Hertzén,- av
Hjalmarsson och Nils Lundgren
Förvaltningsrådet för arbetslivsfonden bestående GD, Ulf Westerberg, Thomas- av
Halvorsen, Lars-Erik Klangby och Sten Kottmeier

Förvaltningsrådet
lägger övergripande strategi dvs beslutar vilka branscher skall placeras i- upp som

vilken löptid skall fokuseras på.samt som
går igenom lirnitema-
beslutar skall in i enskilda aktier.v om man
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I förvaltningsavtalen vill Kammarkollegiet styrelserna för fonderna skallatt resonera
kring tillgångs allokering aktier och räntebärande värdepapper. I bland har man
problem med ointresserade ägare.

Risksynen i Kammarkollegiet balanserad försiktighet, dvsär vill försiktigaman vara
passiva.men

Man skiljer inte strategisk och taktisk portfölj.en en

Det finns beslut inga investeringar i bank- eller fastighetssektom.görsatt
Kammarkollegiet får inte heller investera direkt i utländska aktier endast iutan
utländska fonder exkl. asienfonder. 60Max får% bokfort hållasvärde i aktier.av
Aktiekonsortiet relativt väl viktaär generalindex. Den genomsnittligamot
räntebindningen i år.räntekonsortiet 2,5är

Riskpolicy och placeringsbestänunelser
Kammarkollegiet offererar uppdrag till fonder konkurrensmässiga villkor och
förutsätter villkoren jämförs med andra förvaltares. Eftersom Kammarkollegietatt
förvaltar många de allmännyttiga fonderna hantera utifrånriskär aspektenattav vana

får försvinna.att pengarna

Det finns fyra vilka Kammarkollegietsätt placerar fondernas pengar.
Andelar i aktiekonsortiet
Andelar i räntekonsortiet
Likviditetsforvaltning

4. Individuella placeringar

Hur fonderna placeras beror delvis fondens storlek.

Reglementen och restriktioner
Allmänt placeringsreglemente-
De individuella fonderna har placeringsreglementen- egna
Förvaltningsrådets limiter°

Expertrådet beslutar hela förvaltningen. Förvaltningsrådet beslutar placeringar iom om
Arbetslivsfonden del generella placeringsregler.samt en

Instruktioner
Det finns speciellt reglemente för hur de administrativa rutinerna skallett skötas.
Infosec gåtthar igenom alla rutiner. Back-office starkt ADB-baserade ochär kan iman
princip tillgångarmarknadsvärdera alla dagligen.

Analys
Öhmans,Kammarkollegiet har bra samarbete med Bergs, SE-Banken ochett

Nordbanken. Eftersom Kammarkollegiet någonhar analysavdelning anser attegen
det krävs 25 för täcka allt läser Förvaltama mycket andras analyser.attca. personer av
Förvaltama går S-E-Bankens och Nordbankens fmkostmöten.även

Man har gjort framställan till få tillåtelseregeringen in i enskildaatt atten om
utländska aktier, det ganska tillfredsställande in utlandsfonder.är iattmen

Det viktigast för analytiker inteär bli fartblinda och dra iväg håll.ensidigtatt ett
måsteAnalys måstedjupare. Bokslut analyseras faktorer måsteandraävenmen

invägas
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Utvärdering och för resultatuppfoljningsystem
För Arbetslivsfonden las kontrollportfölj förvaltare detta äruten en annan men

dåavvecklat fondstyrelsen tyckte det bidrog till bättre resultat.attnu

Rapportering
Rapportering månadsvisavseende avkastning för fonderna.degörs större

månaden, 12-månaders,Avkastning index för rullande för kalenderåret etcmot-
månadenTransaktioner under°

Kostnader
0,15 % for fonder 100 MSEK idag 0,12 %ca.

För förvaltade belopp 500 MSEK GSEK avgifterna1 ligger lägre.ännuca. -

Avgifterna beräknas kostnader enligt följande:
Särkostnader Overhead-kostnader vinstrisk marginal+ +

Intäkter följsoch kostnader fond. Man har exakt timredovisning.upp per

Idag grundar sig avgifterna förvaltat kapital, har titta resultatbaserademen man
Fråganavgifter. dock resultatbaserade avgifter skulle innebära avkastningenär attom

för fonderadede medlen ökar Norrbom inte fallet.detta Inga avgifterärtror att tas ut
för växla mellan konsortiema.att

4
Framgångsrik kapitalförvaltning:

Det viktigt med kontaktvägar marknaden.är öppna mot
måsteFörsiktighet avkastning.avvägas mot°

Konsten i fondforvaltning aldrig tvingas affär.är göraatt° en

Orsaker välja kammarkollegiet förvaltare:att externsom
Avkastning och pris

Vi kan vilken förvaltare helst.mäta mot- oss som
Vi har hantera allmännyttigastörre atto vana pengar.

förvaltningsråd.Vana speciellaläggaatt styrorgan- upp
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Nobelstiftelsen
VD Michael Sohlman

1993-12-20

Bakgrund, organisation och styrning
Styrelsen för förvaltning stiftelsens medel. VD och VVD sköter denansvarar av
löpande hanteringen förvaltadede medlen. Placeringama isker enlighet medav
stiftelsens reglemente.

För närvarande utvecklar Nobelstiftelsen sin vårenmetodologi under 1994. Denna
innebär:

Utveckling for förvaltningen utifrånoptimera risk ochsystern att0 av
avkastningsnivå identifiering den effektiva fronten och portföljoptimering.av
Utveckling utvärdering förvaltare.externa° av av

Förmögenhetsmassan uppgår till 2,3 GSEK.

Tillgångsfördelning idag:
17 fastigheter%
24 % räntebärande värdepapper
59 % aktier

Regeringen har beslutat aktiers fårandel portföljen överstiga 70 %att egetav av
kapital till bokfört värde.

Tillåtna instrument i reglementet stadfästs regeringen.anges som av

Mål och krav
Den övergripande målsättningen med placering förvaltadede medlen tillväxtgodärav
samtidigt årensde Nobelpris lågriskinstrumentplacerade inärmaste ärsom som
räntebärande instrument. Inga preciserade avkastningskrav har Avkastningen skallsatts.

tillräcklig för täcka de löpande utgifterna givet realkapitalet har säkerattvara att en
tillväxt. Placeringshorisonten evig.ses som

Den utländska andelen stiftelsens medel förvaltas förvaltare medan denexternaav av
inhemska portföljen förvaltas internt. Andelen tillgångarutländska i portföljen har ökat
från 40 till% 53 maj% sedan 1992. Nobelstiftelsen åtagandenhar globala där man
måste in utgifterna till utifråndel i ellerväga bedöms utländska valutor.äratt stor

Strategier
Nobelstiftelsens riskprofil innebär att:

årensde 5 Nobelprisnärmaste placerade i räntebärande värdepapper vilketär° anses
nollrisk.som

aktieplaceringar delen förmögenhetsmassan måletutgör ochstörsta är0 annars av
långsiktig tillväxt.
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Styrelsen tillgångsstrukturen.fattar beslut den strategiskaom

långsiktigaNobelstiftelsen placeringar i antal värdepapper. Ett antaltar ett externa
förvaltare förutnyttjas placeringar utomlands. Nobelstiftelsen har valt specialiserade
förvaltare såoch viktar själva fördelningen jämfört world-index.med Idagsätt är

fördeladväl world-index underviktade USA och Japan medanrätt motman men
överviktade emerging markets.ärman

bestårförvaltningen aktier. Obligationema väljsDen svenska obligationer ochegna av
sådan förfallermed löptidsstruktur de i samband med nobelprisen skall betalasattatten

Aktieportföljen hanteras stabilt och gradvisa omplaceringar. Aktieportföljengörut. man
lågtdiskuteras i betavärde. har portföljen betavärdeFör närvarandetermer ettav

jämfört Anpassningar aktieportföljen tillmed generalindex. strategier görsav nya
gradvis.

Dagens diversifieringhantering stiftelsens medel karaktäriseras ytterligare ochav av
några tillgångsstmkturen.fårriskaversion. Det inte bli dramatiska kast i En given

uppnåsavkastning risk internationell diversiñering.kan till lägreavsevärten genom

Utvärdering, för resultatuppföljning rapporteringochsystem
Svenska definieradaktier följs index. Obligationsportföljen nollrisk-ärmot somupp en

hålls bestårportfölj eftersom placeringama i regel till förfall. Obligationsportföljen idag
endast statliga eller statsgaranterade värdepapper.av

erhåller införStyrelsen rapportering avseende de placerade medlen varje styrelsemöte
år.8 ggr per

från erhålls månadsvis.Rapportering de förvaltamaexterna

Extern förvaltning
Viktigt tänka förvaltare:utnyttjarnäratt externaman

ingås.Fastställa för förvaltama innanbenchmark utvärdering avtalet° av
månadsvisRisk uppföljning.-

Utvärdering förvaltare, flera, utvärderingar.begära in oberoende- av

medel förvalta.Externa förvaltare förvaltar medlen väl blir tilldelade attmersom

Ingen förvaltare situationen förvaltarehar byttsännu överut men ser om enman
förvaltare.producerar genomsnittliga resultat till högre risk övriga Däremot harän

flyttats frånkapital förvaltare tillen annan.en

Nobelstiftelsen förvaltare ytterligareIdag använder sig 9 och övervägerst externaav ca.
läggasl0 % kapitalet rimlig för hur mycket börär maxgräns utett som enpar. av en

förvaltare enligt Michael Sohlman.extern

många kontrollDet dock viktigt förvaltare och själv harhar förär att att manman
den totala portföljen. dvs. för ligga i index.betalar att

Kostnader
för förvaltningKostnaden varierar.extern

avgifter nödvändigtperforrnance-relaterade detOm förvaltningsuppdrag har ärexterna
begränsningar avseende risk.sättaatt
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Råd på vägen
Makroekonomisk kompetens viktigt, 910 resultatetär till följdär den° av av

tillgângsstrukturenstrategiska medan 110 resultatet till följd stockpicking.ärav av
Diversiñering medför reducering risk- av
Informella eller halvformella former för makroekonomisk expertis viktigt.är-
Det finns inga komparativa fördelar med sköta förvaltningen internt.° att
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Skandia Investment Management
Kapitalmarknadschef Ove Rydin

1993-12-17

organisationBakgrund och
försäkringsbolagSkandias centralstyrelse beslutar ñnanspolicyn. Varje harom en

tillgångar,investeringskomrnitté för allokering riskstyming och styrningav av
Målsättningenuppföljning performance.kreditrisker risker och ärsamt av

Varje försäkringsrörelse forkonsensusbeslut. totalt ansvarig placeringama.ävenär

Strategier
tillgångsallokeringen.Totalavkastningen Skandia idagberor till del sigstor anser

tillgångskategoriermycket bättre allokera investeringsbeslut inom mellanänatt
fr.0.m. specialiserardem. Skandia 1994 starkt sig optimeringsatsar somen grupp

portföljstruktur.av

Skandia kvartalsvis strategi tillInvestment Management rekommenderar
investeringskormnittéema. lnvesteringskommittéema kommer med inriktningsbeslut

tillåtelse fråntill avvikelse dessa beslut.med

Tillgångama balansräkningen för skulderna. anledningarnai skydd Detta ärär ett en av
utländska investeringar i Skandia Group. Livbolaget har endasttill har mycketatt man

tillgångarna uppnåförpliktelser i investerade i utlandet förSverige 15 % är attmen av
diversiñering. tillviss Denna andel kommer öka 20 %.att ca

Skandia mycket index vissa där siginvesterar i marknader ha störremen man anser
sig stock-picking Sverige ligger Skandia tillkompetens i USA. Iägnar t.ex. storman

såeftersom undviks dock.del index Vissa branscherär stora.man

Derivatinstrument används för minska risken. Kommer bli aktivaattatt mer
derivatsidan framöver det viktigt administrativa enheter hinner med iär attmen
utvecklingen.

Mål och krav
tillgångsallokering måletGivet restriktionema avseende maximera avkastningenär att

tillgångsslag.inom varje

viktigt hur de försäkringstekniska skulderna definieras.Det är

uppnå avkastning.Risken för Skandia budgeteradär att

Riskpolicy placeringsbestämmelseroch
minska totalaavseende kreditrisk. Diversiñering viktigt för denRiskaversion är att

härfinns avkastningsrisk i har aktierrisken. Det livbolagetstörst att mestp.g.a. man
långsiktiga eftersomkonkunensrisk. Skandia verkligenDet tveksamtär ärom

återbäringsränta kortsiktigkonkurrens och fokus tenderar läggasgör att mer
avkastning.

koncerrmivå.finns riskcontroller-funktionDet en
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Analys
Fundamental fokuseras. Påanalys aktiesidan arbetar mycket med branschanalyserman

har alltid med makroekonom Analytikernamöten. idéer till affärermen en genererar
för aktiechefen eller chefen för kapitalförvaltningen. Man harpresenteras in-som en

house brokerfunktion för påverkainte marknadspriser volymernär skallatt stora
hanteras. vikt vidAv val för affärer prioriteras de godkändamotpart ärattav ur
kreditriskhänseende, aktörer kanär de har godata stora poster samt attsom genererat
affärsidéer.
Fastighetsinvesteringar beslutas styrelsenivå. Premien för denna investeringartyp av
måste dåmycket hög de mycket illikvida.ärvara

Utvärdering, för resultatuppföljning och rapporteringsystem
Avkastning beräknas för varje tillgångskategori. Skandia valthar antal indexett att
jämföra sig jämförMan sig med förvaltare de marknaderäven där dessamot. externa
utnyttjar. Slutligen jämförs avkastningen budgeterad svårtavkastning. Det ärmot att
föra debatt risk kontra avkastning i styrelsen.en om
Ränterisk definieras och följs upp som:

En linjär förskjutning yieldlcurvan- av
Löptidsrisk-
Instrumentrisk0
Durationsmål fastställsv

Aktierisk definieras och följs upp som:
Hur väl allokerad index.är mot- pass man

försvårasRapporteringen vi Månadsrapporteringhanterar 100 portföljer.överattp.g.a.
utförs finanscontrollem och omfattar:av

Tillgångsallokering jmf historikmed och riktvärden0
Performance direktavkastning och värdeförändring-
Kassaflöden-
Valutamix-
Off-balance positionerv
Duration tillgångarför räntebärande
Kursrisk för aktier
Kommentar marknadernaom

Informationen frånhämtas back-office system.

förvaltningExtern
En mycket liten förvaltningendel läggs idag förvaltare främstut externaav
utländska för erhållamarknader index sigmätaatt ett att mot.

Kostnader
Det dyrt lägga kapitalet för förvaltning!är att ut extern
Viktiga faktorer påtänka för intelligent dialog med huvudmannenatt är:en

Skuldsidan åtaganden0 -
Huvudmannens attityd till riskv

Se till styrelsen eller dylikt ha kompetens för dialog med ochatt genom egen en
uppföljning förvaltare. Låt påden förvaltaren ha synpunkterexterna externaav
placeringsreglementet. Kompetent personal viktigt väljer ellerär oavsett externom man
intern förvaltning.
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Sparbanken Sverige
Chef Kapitalförvaltning

Petter Odhnoff
1993-12-13

organisationBakgrund och
forvaltningsuppdrag.kapitalförvaltning diskretionäraSparbanken Sveriges sköter

påFörvaltning sker 6 st orter:
Umeå-
Västerås-
Stockholm°
Linköping°
Göteborg0
Malmö-

förvaltare eftersom försökerStockholm finnsfinns 1-2 förvaltare filial. I 7Det man
likviditetstörvaltareförvaltare finnsförvalta del centralt. Av dessa enen

administrativt ansvarigobligationer, 3 aktieförvaltare,penninginstrument och st enen
chef fokuserar mindre kunder.och en som

förmäkleri, dvs. betaltmed förvaltning ingetKapitalförvaltningen sköter endast tar
skattetjänster inbokförings- ochförvaltningen. Om det behövs köps externt.

finns placeringsreglemente.Ansvarsfördelningen klargjord i ett

aktier, resterande4-5 GSEK. Ca 60-70%Totalt förvaltar Sparbanken Sverige utgörs av
portföljen 500förvaltademedel räntebärande värdepapper. Den ärär största ca.

MSEK.

amerikanska aktier.europeiska ochvärdepappren i portföljenEn mindre andel ärav

utnyttjar Swedbankback-officeKapitalförvaltningen har inget utaneget
back-office.Fondkommissions

Riskpolicy placeringsbestämmelseroch
inkl.uppdrag och har speciella förvaltningsavtalVarje uniktär egna

placeringsrestriktioner och reglementen.

utställdacovered calls ochderivatinstrument har tillAnvändandet varit begränsatav
tillåter i sina policies.flesta instrumentoptioner. huvudmän optionerDe som

Strategier
gåvillportföljförvaltamaförvaltarråd modellportfölj. OmfastställerVi har ett som en

ellerportföljförvaltningenmåste chefen förutanför dessa de medstämmaramar av
aktiechefen.

måsteportföljförvaltarevarjeUtgångspunkten förvaltad portfölj unik ochvarjeär äratt
målsättningen för portföljenhelt klart för sig vadha
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Följande viktigtär precisera med kunden innan förvaltningenatt inleds:
Riskbenägenhet
Placeringshorisont
Likviditet
Kreditrisker
Den förväntade avkastningen förpliktelser de här pengarnamot
Valutarisker

Det vikt förstårär största kunden avvägning mellanattav avkastningresonemanget om
och risk.

Sparbanken Kapitalförvaltning fokuserar strategisk positionering eftersom man ansersig bättre placera tillgångari längre sikt. Vi ingaatt traders.vara är

Kunderna kunder hosär Sparbanken inteoch hos enskild förvaltare vilket innebären att
individuella förvaltare såhar individuell handlingsfrihet. Kapitalförvaltningenstor

kollektiv insats. Individuella förvaltare påverkakan dock placeringarses som en genomföreslå investeringar sedan beaktasatt och beslutas förvaltarrådet ellersom om av
chefen för kapitalförvaltningen.

Sparbanken Kapitalförvaltning försöker övergripandegöra riskbedörrmingar innan mangår in marknader. Alla placeringar följs avseende risk. Standardavvikelsenya upp
och fundamental risk följs för aktieplaceringar. Riskmått följer avseendeupp man upp
räntebärande investeringar durationsrisk och kreditrisk.

Analys
Sparbanken har databas där beräkningar risk och korrelation Detgörs.en egen ärav
relevant historiska data år10-15 tillbakaatt än i tiden. Utöver detta analyserarse mer

makroekonorniska faktorer, det ekonomiska och politiska läget denman samt
ekonomiska utvecklingen, inflation räntenivåeroch för tidsperioder snarlikaärsom
dagens. Sparbanken in och bedömeräven andras analyser.tar

Det första bildar sig uppfattning räntenivån i framtiden.är Idagman en om tror
Sparbanken fallande realräntor årende ochnärmsta detta ökad riskser som en
avseende kapitalförvaltning, dvs. risk för realavkastningskrav kan uppnås. När deatt
fundamentala analyserna gjorts identifieras prioriterade sektorer och slutligen
prioriteras aktier.

Utvärdering, för resultatuppföljningsystem och rapportering
Placeringsreglementen lägger bojor portföljförvaltama och det därför relevantär

följa performance förvaltare. Däremotatt blir performance-relaterade avtalupp medper
kunderna och vanliga.mer mer

Uppföljning tillgångsstrukturen i portföljen kvartalsvis och framläggsgörs iav
samband med presentationer för kunderna.

Uppföljning resultat lämpligt indexgörs Sparbanken fokuserar starktmotav men
performance i reala termer.

Kostnader
0,l0-0,4O % vanligt fastär grundavgift. Dessutom avtalar Sparbankensom en om enviss avkastningen viss realränta.överprocent av en
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Har loss sharing med kunder, dvs golv förlägsta avkastningen. Sparbankenett
såsomerbjuder alternativa produkter kapitaletdär garanteras

terminsförvaltningsobligationer aktieindexobligationer.samt

Extern förvaltning
Externa förvaltare utnyttjas framför allt marknader Sparbankendär
Kapitalförvaltning har kompetens plocka enskilda aktier eller där haftatt ut man
möjlighet bygga index emerging markets. Ca 40-50 MSEK förvaltast.ex.att ettupp

ca l % förvaltat kapital.externt av

De främsta fördelarna med anlita förvaltare kan utnyttja dessasäratt externa att man
erfarenheter ioch utbyta kompetens, vilket kan till andra sammanhang. Ennyttavara

uppnåfördel lätt kan riskspridning anlita antal förvaltare.är attatt ettannan man genom

Nackdelarna fast avgift tillbetalar medan möjligheten ökad avkastningär att man en
ligger hos förvaltaren inga fastställagarantier. Det viktigt flexibilitet iär även att
förvaltningsavtalen.

Råd på vägen
framgångsrikFör behöver ha hela tiden, det mycket viktigträtt äratt vara man men

något gårhur situationen hanteras fel.när

Disciplin följa linjer vikt samtidigt vissde har arbetat är störstaatt man upp av som en
felaktiga vågaödmjukhet krävs vid beslut för förluster i tid.att ta

målsättningar uppnåDet viktigt i förhand klargöra och vad krävs förävenär att attsom
dessa vilken riskproñl i därförlämplig. Kompetens styrelsenär ärsamt som
nödvändigt.
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Trygg-Hansa SPP

Kapitalmarknadschef Liv SverkerT-H Praski
1993-12-15

Bakgrund och organisation
Kapitalförvaltningen för Trygg-Hansa SPP organiserad tillgångsslag.efterär

Personella resurser:
Chef for Kapitalförvaltningen
2 portföljansvariga
l ekonom
3 controllers
l redovisningsenhet

Fastighetsavdelningen omfattar 30 centralt.ca personer
Lånegruppen består 30-35av ca personer.
Räntebärande värdepapper omfattar 5-8 personer.
Aktieavdelningen består 10-15 exkl. unit-linkedav personer

Finansdelegationen har tilluppdrag Trygg-Hansa SPP Holding skötagett ett att
kapitalförvaltningen. VD för Holding delegerar till chefen for kapitalförvaltningen som
i sin delegerat till portföljansvarig tillgångsansvarig.och därefter delegera tilltur

Styrning
Finansdelegationen tillgångsfördelning månad.beslutar Finansansvarigom varannan
bereder ärenden.

Styrelsen beslut placeringsreglementet sedan gäller tills vidare.tar om som
Generellt skall ha rakt portföljema finnsdet dock vissaöverman samma syn men
skillnader portföljemamellan historiska Vissa portföljerorsaker. vill ha indexeringav
och andra vill ha det.

Viktiga utgångspunkterstrategiska för kapitalförvaltningen är:
långsiktigPlaceringshorisont hur egentligen känslighet för variationerär- man -

vägen
åtagandenDefiniera framtida åtagandenreella eller nominella-

Konkretisera riskaversion förhållandet mellan riskklargöra och avkastningsamt°
Shonfall risk hur skall hantera detta konkret° man-

Strategier
För fastställa risksynen har simulerat fram portföljer den effektiva frontenatt man

hjälp i dialogen med placeringsdelegationen.som

utgångspunktMed från normalportföljen i indexerad deldelas portföljen ochupp en en
aktiv förvaltning. Aven kon sikt kan dock tänka sig variera aktieattman resp.
ränteandelen. Stora utifrånkapitalförvaltare index. Indexering billigt,arbetar mycket är
70 -80 % i index lagom. portfölj bets.Med resterande skall duä: ta
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Riskpolicy och placeringsbestämmelser
Kreditkommittén förslag förteckning limiter till fmansdelegationen.ger en av

För ränterisk det egentligen intressantär ränterisken i hela portföljen, dvs helaatt se
portföljens Detta svårt.duration. dockär

Likviditetsrisk minimeras god likviditetsplanering.genom

Generellt finns tendens till dragning likvida tillgångar, vad gällerävenmoten en mer
fastigheter.

Eftersom Trygg-Hansa SPP de skillnaderna i avkastningatt avgörsstoraanser genom
den tillgångsstrukturenstrategiska det viktigt med litenärattanser man en grupp
duktiga makroekonomer för analysarbete.

Utvärdering, för resultatuppföljning och rapporteringsystem
Uppföljning sker marknadsindex för aktier och räntebärande värdepapper. Trygg-mot
Hansa någotSPP har hittat bra följa avkastning fastigheter.sätt att upp

Månadsrapportering avseende avkastning och risk till ñnansdelegationen.görs

Det viktigt hur avkastningen för vettig uppföljningär mäts göraatt veta att moten
såledesbenchmark. Det viktigt krafterlägga utveckla braär benchmarkatt att att

sigmäta mot.

Råd på vägen
En bra och hållergenomtänkt strategi fast vid viktigt anställ ingaär° som man

långsiktiga.traders ni ärom
Kvantiñera målende grundläggande och kraven.

åtagandenHur utser
Håll till likvida värdepapper.er

rådgivareViktigt med duktiga strategisk fördelning
Gå in i index och utnyttja derivatinstrument
Lägg aktiv förvaltningut externt.

Kostnader
Minimera det administrativa arbetet°

går långtDet komma med indexering.att°
Låt någon sköta back-office arbetet.° annan

Extern förvaltning
föreslårI liten organisation Sverker Praski lägger den aktiva delenatt uten man av

portföljen förvaltare. De avkastningsskillnadema bestäms fördelningexterna stora av
tillgångsstruktur och stock-picking. En kompetenskärngrupp kanav av som

analysera och underbygga förslag till styrelsen nödvändig.är

bådeDiversifiering tillgångsslagavseende geografisk spridning och spridning är
viktigt.
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AVKASTNING FÖR SVENSKAocn STANDARDAVVIKELSE
TILLGÅNGAR 1926 1987TILL

Aktier Obligationer Riskfri KPI
tillgång

Genomsnittlig
13,1åxsavkasuljngl % 5,2 % 5,4 % 4,6 %

Standardawikelsez 20,4 % 9,4 % 3,3 % 4,7 %
l Avkasmingamahar aritmetiskt årsavkastningar.mäns medelvärdesom av
2 Standardavvikelseharberäknats historiskstandardavvikelsepåårsavkaslningama.som
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HISJTORISKA DATA
AFEARSYARLDENS GENERALINDEX

JAMFORT MED BRANSCHINDEX
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Affärsvärldensgeneralindex Bank Försäkring-

Branschindex för bank och försäkring har utvecklats sämre än
Affärsvärldens generalindex under 1980-talet. Under delen 1985-senare av
1986 under 1993 har bank- och försäkringsindex utvecklats bättresamt än
generalindex.
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Affärsvärldensgeneralindex Fastighets- Byggföretagå---

Branschindex för fastighets- och byggföretag har utvecklats desämst av
olika branschindex Affärsvärldens generalindexsämre än översamt
tidsperioden 1979 till 1993. fr.o.m. 1986 har fastighets-Att ärnotera att
och byggföretagsindex såväl nedgångaröverdramatiserat iupp som
generalindex.
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Affärsvärldens Handelsföretaggeneralindex -

Branschindex för handelsföretag helahar, tidsperioden, utvecklatsöversett
likvärdigt med Affärsvärldens generalindex. Handelsföretâgsindex missade

nedgångensåväl uppgången påföljandedock under 1989 den isom
åren 1990 tillgeneralindex under 1992.
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aningskogsföretag har utvecklats bättreBranschindex för änen
perioden 1979 till 1993.generalindex helaAffärsvärlden översett

uppgångarna i skogsföretagsindexskönjas därFramförallt kan mönsterett
skogsföretagbranschindex fördärdramatiska i generalindexänär menmer

kraftiganivå generalindex efteråterkommer likvärdig medtill en
kursnedgångar.
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u . J d

Branschindex för verkstadsföretag har utvecklats lite bättre än
generalindex tidsperioden 1979 till 1993.över Under hela 1980-taletsett
har verkstadsföretagsindex utvecklats i relativt jämn takt med
Affärsvärldens generalindex.
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Affärsvärldensgeneralindex Renainvestmentbolag-

Branschindex för investmentbolag har utvecklats sämre änrena
generalindex hela perioden.över Branschindex försett rena
investmentbolag har såvälför uppgångar nedgångaröverreagerat som
marknaden.
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Affärsvärldensgeneralindex Blandadeinvestmentbolag-

Branschindex för blandade investmentbolag har utvecklats betydligt sämre
Affärsvärldens generalindex under perioden 1979 till 1993.än

nivåBranschindex för blandade investmentbolag har legat lägre änen
generalindex perioden.under hela
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ÖvrigaAffärsvärldensgeneralindex -

Övriga l4-årsperiodenutvecklats generalindex underbolag här bättre än
generalindex framrelativt Affärsvärldens tillhar utvecklats lika medmen

skarptinte index för övriga bolag lika1991. Efter 1991 sjönk som
generalindex under 1991 och 1992.
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DEFINITIONER

Aktiv förvaltning eller dynamisk fondförvaltningAktiv
innebär under kortare tidsperioderatt

frånantigen den fastställdaavvika
tillgångsstrukturenstrategiska eller att

tillgångsslaginom under kortareett en
fråntidsperiod avvika index.ett

Derivatinstrument värde baseras ochEtt instrument vars
underliggandeföljer värdet ett

värdepapper, statsskuldväxlar ellert.ex.
derivatinstrumnetExempelaktier. är

och terminer.optioner

Diversifiering investeringar inom ochFördelning av
tillgångskategorieri syftemellan att

ocheller höjaminska risken
avkastningen i portfölj.en

Duration kan beskrivasDurationen som
återståendegenomsnittligaobligationens

Måttet hänsyn till och viktarlöptid. tar
räntekänsligheten beror avsom

faktiska löptidobligationens med
räntekänsligheten hänförlig tillärsom

Durationen förkupongemas löptid. en
dessnollkupongsobligation lika medär

kupongobligationlöptid och för en
mindre dess löptid.än

Exponering belopp värde förändrasDet vars p.g.a.
förändringar i kursenräntan ett
värdepapper.

Försäkringstekniska skulder Sammanfattande benämning
ersättningsreserv ochpremiereserv.

förskadebehandlingsreserv
försäkringsbolag.

Indexförvaltning passiv förvaltning.Se

realränteriskInflationsrisk för inflationen överstigerRisken att
tillgång negativavkastningen en

realavkastning.

Kreditrisk påfordran betalasförRisken att en
hela belopptid eller med detutsatt som

fordran utgör.

CONSUL ABÅBOVO TING
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Kursrisk for aktier Den totala kursrisken i aktieportföljen
består marknadsrisk och denav
aktiespeciñka risken.

Marknadsrisken även kallad-
systematisk risk den riskär ärsom
förknippad med aktiemarknadens
egenskaper.
Den aktiespeciñka risken även-
kallad osystematisk risk denär

följer exponering motsom av en
enskild aktie. Denna risk kan
reduceras diversiñering.genom

Kärnbränslefonden De medel fonderas enligt lagensom
1992:1537 finansiering framtidaom av
utgifter for kärnbränsle.använt

Likviditetsrisk Risken värdepapperatt p.g.a.
marknadssituationen kan vidomsättas
önskad tidpunkt, till önskat pris ocheller
önskad volym.

Limiter Begränsningar avseende investerings-
möjligheter.

Market maker Marknadsgarant, dvs. den som
upprätthåller marknad i etten
värdepapper.

Marknadsrisk Risken portföljens marknadsvärdeatt
sjunker till följd faktorerav

såsomkapitalmarknaden förändring ien
räntenivån, marknadens Volatilitet etc.

Marknadsvärde Värdering portföljs tillgångar ochav en
skulder till kapitalmarknadens rådande
prisnivå.

Norm Riktvärde eller index vilketmot
tillgångarnas risk ocheller skallresutat
mätas.

Option En option innehavaren menrättenger
inte skyldigheten köpa eller säljaatt en

tillgångviss till förutbestämt pris vidett
viss tidpunkt.en
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Passiv förvaltning fondförvaltningstatiskPassiv eller
innebär hela kapitalet placeras iatt
enlighet med den beslutade
tillgångsstrukturen och inom
tillgångsslagen fördelas enligt index.

Placeringshorisont tidsperiod under vilken förvaltadeDen
medel skall investeras.

Placeringsreglemente Riktlinjer, restriktioner och
handlingsrarnar för investeringar regleras

placeringsreglemente.vanligtvis i ett

obligationslånPrioriterade Obligationer vilka emitterades statenav
och bostadsinstitut till räntaen som

Upplåningenmarknadsräntan.understeg
ändamålavsågs såsomtill prioriterade

bostadsbyggande.finansiering Dennaav
obligationslån avskaffadesform 1986.av

Realavkastning tillgångAvkastningen forrensaten
inflationen vanligtvis konsumentpris-
index.

Riskavert föredrarEn investerare ensom
mindre risk framförinvestering med en

underinvestering med riskmer
båda investeringarnaförutsättning haratt

förväntade avkastning.samma

Riskneutral indifferentinvesterare mellanEn ärsom
med mindre risk ochinvestering enen

risk underinvestering med mer
båda investeringarna harförutsättning att

förväntade avkastning.samma

Risktagare föredrarEn investerare ensom
framförriskinvestering med enmer

investering mindre risk undermed
bådaförutsättning investeringarna haratt

avkastning.förväntadesamma

Räntebindningstid tidsperiod under vilkenDen
räntebärandekupongräntan ett

fast.värdepaper är
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Ränterisk Ränterisk kan generellt delas in i prisrisk
återinvesteringsrisk.och
Prisrisken risken för denär att-
räntebärande portföljens värde
minskar eller ökar till följd enav
förändring räntenivånav
marknaden.
Återinvesteringsrisken riskenär att°
avkastningen kupong-
utbetalningar vilka skall
återinvesteras i räntebärande
värdepapper minskar eller ökar till
följd förändring denav en av

räntenivångenerella marknaden.

tillgångsstrukturStrategisk Långsiktig beslutad fördelning av
tillgångar olika såsomplaceringsslag
aktier, räntebärande instrument,
fastigheter etc.

Terminskontrakt Avtal köp eller Försäljning ettom av
underliggande värdepapper till en
bestämd räntakurs angivenper en
framtida leveranstidpunkt.

Tippningsrisk Risken för relativa förändringar mellan
räntenivån för olika löptider

påverkanmarknaden och dess
tillgångamas marknadsvärde.

Volatilitet Variation i pris eller avkastning för ett
värdepapper tiden. Volatilitetenöver

ofta historiskmäts som
standardavvikelse.

Åtagandestruktur Struktur avseende löptid och storlek
åtagandenreala belopp de

Kämbränslefonden har formi av
ersättningar till kraftbolagen.
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SAMMANFATTNING

Ekonomiska har alltid varit förknippade medprognoser mycket osäkerhet. Vistor
har i den här försökt nårapporten uppfattning tillväxtatt och realränta påen om
mycket lång sikt. Det vårär mening våra synpunkter skallatt del ivara en en
diskussion kring de här frågorna. Vi har främsta analysverktyg valtsom att
undersöka de demografiska förändringar Sverige står inför.som

Vi lever i föränderlig värld vioch påverkas allt snabbareen förändringar ochav
trender i vår omvärld. I takt med politiska förändringar, ökad handel och
integrering mellan de viktigaste länderna i vår omvärld är det allt mindre vi själva

ställer villkoren. Visst kan vi påverka,som internationella konjunkturer ochmen
handelsavtal oftast grundförutsättningarna.ger Detta leder tilloss allt störreen
osäkerhet framtiden.om

Utvecklingen inom EU har de åren präglats lågsenaste tillväxt och allt högreav en
arbetslöshet. I de målen krävs detuppsatta genomsnittlig årlig tillväxt påen ca
3,5% för klara sysselsättningsmålet,att 15 miljoner arbetstillfällen inom EU.nya
Samtidigt har centralbankema fört penningpolitik för klaraatten ett
inflationsmål på 2-396. ochI med Sveriges ambition bli medlem i EU tvingasatt
den svenska regeringen och Riksbanken föra motsvarandeatt politik.

Tillväxten inom Europa sig idag mycket bräcklig.ter I stället detär inom andra
delar världen vi kan spåra stark tillväxt. Befolkningsrikaav länderen som
exempelvis Kina, Indien och Indonesien växer sig allt starkare, och allt störreen
del världens tillväxt de närmaste åren kommerav ligga inom dessa regioner.att
Detta ställer givetvis allt högre krav på vår exportindustri.

I takt med de offentliga ñnansemaatt har försämrats, vi tvingadeär lita till denatt
konkurrensutsatta sektorn för tillväxt. Detta tvingar fram investeringsklimat för.ett
den konkurrensutsatta sektorn internationelltär konkurrenskraftigt. Ett desom av
största problemen under åttiotalet för expansiva företag har varit de högaextremt
realräntoma. Om det skall skapas arbetstillfällen måste åttiotalets realräntornya

Detta gäller inte bara iparantes. Sverige.vara en

Det största hotet de intlationsmålenmot deuppsatta är höga och snabbt ökande
statsskuldema. Konsekvenserna är svåra bedöma. Uppenbart bliratt det ett stort
problem vi inär Sverige riskerar hälften intäkteratt går tillstatens räntebetal-av
ningar inom de närmaste 3-4 åren.

Sveriges befolkningsstruktur har sedan andra världskriget kännetecknats någraav
tydliga trender.

-Längre livslängd och allt större andel pensionärer.en

-Stora barnkullar under åren 1945-60 rullar åldersgruppema.genomsom

-En avtagande ökningstakt den totala befolkningen.av



113108SOU 1994:

Vi har i våra studier funnit intressant samband mellan nominellett tillväxt och
förändringar inom 35-45 år. Vidare har vi funnit negativ korrelationgruppen en
mellan räntenivån och förändringar inom åldersgruppen 55-65 år. viGenom att
med relativt säkerhet kan prognostisera dessa förändringarstor framtidenigruppers
kan vi också skapa uppfattning del förutsättningarna för tillväxtoss en om en av
och räntenivåer.

Med allt andelstörre äldre inom befolkningen, antingen inom mycketen av
sparaktiv ålder eller pensionärer, och mycket utveckling inom desom en svag
konsumtionsaktiva viräknar med detta skall få återhållande effektattgrupperna, en
på tillväxten. befolkningsstrukturenAtt inom våra traditionella handelspartxrers ser
liknande vi integör mycket hjälp där.ut att ser

Med tanke på vår framtida befolkningsstruktur, och behoven godaatt ge
förutsättningar för den konkurrensutsatta sektorn, vi möjligheterna bibehållaattser
dagens realräntor små. Under 1980-talet den årliga korta realräntan isom var
genomsnitt 6%närmare vilket är hög och uthållig nivå. Deextremt senasteen,fyrtio åren har den korta och långa årliga realräntan ivarit genomsnitt 0,5 % resp
2%. Det vår uppfattningär de genomsnittliga realräntoma de fyrtionärmasteatt
åren i genomsnitt inte kommer awilra med speciellt mycket från den långaatt
trenden. Dock kan variationen år från år hög.vara

slutsatserna med förväntad hög osäkerhet och riskfri påränta väsentligt lägreen en
nivå jämfört 1980-talet,med innebär det blir nödvändigt risk för ökaatt att ta att
sannolikheten nå 0,5-2,5%över i real avkastning. Riskspridningatt mellan fler
tillgångsslag och inom tillgångsslag ökar sannolikheten för högre realavkastning.
Det är därför väsentligt förstå och diversiñera risker.att
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FÖR TILLVÄXT REALRÄNTA LÄNGRESCENARION OCH 1 ETT
PERSPEKTIV

En föränderlig värld

illustreraFör vilken föränderlig värld vi lever i och behovet lyfta blickenatt attav
inleder vi med kort blick tillbaka i tiden. 20 30Under de till åren harsenasteen
vår omvärld förändrats oerhört kraftigt. 30 år befann viFör sedan mitt ioss uppe

Östdet kalla laiget. Vår omvärld karakteriserades misstrostark varandra,motav
bekämpade viceVäst och Territoriella krav stod mycket högt påversa.
superrnaktemas prioriteringslista. Koreakriget just över och skullesnartvar
Vietnamkriget sin början. Revolutionen på Kuba hade skapat ispänningarta stora
USAs omedelbara närhet, framför efterallt USAs misslyckade invasion Kubaav
Grisbukten 1961.

successivt dock spänningarna och ekonomiskt präglades 60-talet iavtog stor
utsträckning materiell välfärd, det 60-talet.glada tekniska utvecklingenDenav

mycket snabb. Många uppfinningar och material kom fram. Sakervar nya nya som
kom underlätta det dagliga livet samtidigt det ingöt framtidstro.att Densom nya
tekniken innebar emellertid också produktiviteten och effektiviteten iatt
tillverkningen ökade. Eftersom tillväxten hög och ländernas ekonomier hadevar
återhämtat sig efter kriget fanns det offentligaexpandera den sektorn.utrymme att
Välfarden började byggas Arbetstillfällen skapades den offentligaochatt ut.
servicen höjdes. Som motpol till denna positiva utveckling stod fortfarandeen

kallamotsättningarna mellan de båda supermaktema. kriget fortfarandeDet var en
påtagligt negativ faktor dämpade internationelladen tillväxten och sattesom en
hämsko på den globala frihandeln.

Nya värderingar

60-taletMot slutet började spärmingama mellan den generationen och denav unga
äldre öka. Kulmen nåddes i samband med studentrevoltema 1968. Sverige hadeatt

60-talet likartadunder utveckling övriga delar världen. 70-taletUnderen som av
började dock Sverige successivt awika. Tillväxten för givenatt togssom numera-

intecknades i förväg och användes till snabbt bygga offentligadenatt ut-
verksamheten. offentliga servicenDen allt delstörre samhällets ochtog av resurser
produktion i anspråk. expansionEn den offentliga sektorn frångenererades tvåav
håll. Dels offentligaden servicen skulle höjas sigvälñrdsmål iatt ettgenom - -
och dels kvinnorna skulle riktigt arbete utanför hemmet.att ettgaranterasgenom
Utbyggnaden den offentliga pågicksektorn under hela 70-talet bit in påochav en
80-talet. Sverige nordiskade länderna i detta sammanhang föregångsland.ettvar

Övriga länder uppvisade inte alls utveckling. slutet 70-talet börjadeMotsamma av
den svenska ekonomin uppvisa allt konkurrenskraftsproblem. tvingadesstörre 1977
Sverige devalvera sin valuta för första gången på flera årtionden. iTillväxtenatt
den svenska ekonomin visade sig inte allom given. Tydliga bristsymptom kunde
skönjas.
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Den politiska kraften i problemen saknades.att ta tag I stället fortsatte Sverige sin
devalveringsbana och genomförde i snabb takt antal devalveringar.ett I och med
den sista, 1982, den svenska konkurrenskraften och väl återställd.var gott
Egentligen hade Sverige devalveringarna skaffat sig påtagliggenom en
konkurrenskraftsfördel jämfört med andra länder. Denna konkurrensfördel
resulterade under 80-talet i många bristsymtom doldesatt under stora
företagsvinster och därmed förknippade höga skatteintäkter. Budgetunderskottet
från det tidiga 80-talet försvann. Inflationen förvisso hög, i och med denvar men
stärkta konkurrenskraften spillde inteden iöver utebliven tillväxt och stegrad
arbetslöshet.

De snabbt stigande övervinstema i kombination med reglerade kapitalmarknader
resulterade i mycket kraftig uppgång på börsen och stigande fastighetsvården.en
Prisuppgångar intäkt efter dettogs kreditmarkrtaden börjat avreglerassom attsom -
i mitten 80-talet för höja belåningsgraden påatt reala tillgångar.av Dessa-
förändringar i kombination med skattesystem främjade belåningett ochsom
bestående negativa realräntor efter skatt innebar bra grogrund för spekulation.en
Idag känner alla till resultatet...

Sammantaget kan konstateras förändringarna varit mycket omfattandeatt under
denna tidsperiod. Internationellt har vi gått från situation där sakeren var
bestående och fasta Östeuropatill helt situation. kallaDet kriget har upphört,en ny
har kollapsat och Sovjetunionen har upplösts. hemmaHär har det gamla samhället

byggde på effektiv tillverkningsindustri, med basnäringarna isom en centrum,
avlösts ekonomi där tjånstesektom dominerar och där den offentligaav sektornen
fått stort utrymme.

Likartade genomgripande förändringar har skett på de finansiella marknadema,
såväl internationellt på hemmaplan. Vi har gått från stelbent regleradsom en
marknadsstruktur till flexibel och dynamisk marknad där tekniken gjorten enorma
landvinningar. Vi har gått från marknad med fåtal produkterinstrument tilletten
moderna marknader erbjuder mycket rik produkttlora.som en

Långa struktur cykler

förstaDe tankegångarna kring långa cykler long waves lanserades Nikolajav
Kondratieff år 1925. sittI arbete menade Kondratieff han identifierat långaatt tre
vågor 50 till 60 år sedan slutet 1700-talet. Simon Kuznets identifieradeom av
tillväxteykler long swings varierade mellan 15 och 25 år i längd. Variationersom
i befolkningstillväxten tycks ha varit väsentlig för förekomsten Kuznets-cykler.av

Enligt forskning vid ekonomiskt-historiska institutionen i Lund har sedan mitten av
förra seklet både den svenska och den internationella ekonomin fått vidkännas
strukturella kriser med viss regelbundenhet. kriserDessa medför utvecklingenatt
kommer in i banor vad gäller tillväxtens innehåll, marknadsirtriktningnya o s v.
Sedan mitten 1800-talet har dessa kriser uppkommit med 40 års mellanrum.av Ica
slutet 1840-talet, i början 1890-talet, i inledningen 1930-taletav och underav av
mitten 1970-talet.av
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Gemensamt för krisema är de har föregåtts stigande konkurrens. Efteratt av en
krisema har kommit period då betydande innovationer har spiditsen genom
investeringar och expansion företag.av nya

Vidare innehåller varje 40-årscykel två cykler på 20 år haft olika karaktär.ca som
En där tillväxten är hemmamarknadsbetonad och där tillväxten i högremera en
grad via internationell expansion. Enligt lunda-forskama befinner vigenereras oss
idag i brytpunkten mellan två 20-årscykler inleddes 1970-taletsmedsom
strukturkris.

Större osäkerhet någonsinän tidigare

Omställningarna de årtiondena har varit mycket Och alltsenaste sagt stora.som- -
talar för vi går fortsatt turbulent tid till Problemen många ochatt mötes. ären

både internationellt och här hemma.stora,

Sovjetunionens fall innebar både positiva negativa förändringar.och Negativa i så
måtto många de konflikter under diktatorisktgömts förtryckatt av som nu
blommar Flera påexempel detta finns i de södra delarna d.upp. av
Sovjetunionen Armenien, Kirgizien, Tadjikistan, I Europa är d.
Jugoslavien det tydligaste exemplet. Konfliktema är dessutom mycket svårlösta,
och går ofta många generationer bakåt i tiden. Ofta det konflikter religiösaär med
eller etniska förtecken. Konflikter inte kan lösas på rationellt logisktochettsom

via förhandlingar.sätt

Efterkrigstidens fasta spelregler brutitshar och ordning fram.växerupp en ny
Frågan vilken olikaär roll nationer ochgrupperingar skall ha i den nya världen
Vilken roll skall USANAFPA spela framöver, och hur står dess roll i relation till
EGEUs strävanden

Just EGEU-processen är betydels för världsekonomin i allmänhet och förstorav
den svenska ekonomin i synnerhet. Efter bifallet i den andra danska
folkomröstningen finns förutsättningaråter för fart igen.att taprocessen
Splittringen uppstått under de åren dock djupär och förmycket talarsenastesom

visionden hade för år sedan Maastrichtfördragetatt skjutitshar långtettman par
in i framtiden. Målsättningen så tidigt 1997 och 1999 haatt senastsom en

valuta ligger förmodligen god bit på andra sidan sekelskiftet. Undergemensam en
1992 -93 fölloch den valutan efter den andra, och idag detär endastena
hårdvalutorna den tyska D-marken och holländska gulden har iäransom
behåll. Detta tydligtutgör tecken på ländernas ekonomier integrerasmåsteett att
betydligt vad tidigareän varit fallet.mer

Ny vitbok inom EG

Utvecklingen inom EGEU stannade förstaunder halvan 80-talet. dagligtI talav av
talades det ledEuropa Eurosklerosis. Dynamiken hade såatt sägaom attav
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En oförmågastannat sig tillstånd låg tillväxt,att ta hög arbetslöshetav. ettur av
och hög inflation. Räddningen för Europa den gången introduktionenvar av
Vitboken 1985 och skapandet den inre marknaden. Enav gemensamma process

vitaliserade hela Europa.som

Under de åren har åter tillväxtkraften påtagligtsenaste i Europa. Undermattats
loppet 199293 har sysselsättningsökningen och förbytts i snabbtav stannat av en
stegrad arbetslöshet. Tillväxten inom EGEU har stagnerat.

Även denna gång har vitbok Enligt Vitbok II föreslårpresenterats. EG-en
kommissionen medlemsländerna tillsammansatt skall skapa 15 miljoner nya
arbetstillfällen fram till sekelskiftet. I den vitboken läggs tonvikten dels på attnya
öka EGEUs konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Dels utnyttja den egna
marknaden effektivare och investeringar i infrastruktur och teknik. På dettanya ny

skullesätt arbetslösheten inom EGEU halveras fram till år 2000.

Utan gå in i detaljer konstaterar Vitbokatt förII, klara det sysselsätt-att uppsatta
ningsmålet krävs genomsnittlig årlig tillväxt på 3,5 under perioden 1995en ca -
2000. VitbokI II betonas vikten fortsatt stabil penningpolitik inomav en
EGEU. Under de åren har centralbankema inom EGEU förtsenaste en
penningpolitik för klara inflationsmål på 2 3%.att Nödvändighetenett attav-
finanspolitiken och lönebildningen så snabbt möjligt anpassas till dettasom

Äveninflationsmål lyfts fram i betydelsen hela den ekonomiskarapporten. attav
politiken både penning- och finanspolitik och lönebildningen strävar mot samma
mål dvs låg inflation under återstoden 90-talet betonas.av

Förändringar på mikronivå underlättar för lägre inflationen

Samtidigt de politiska förutsättningarna värderingarnaoch förändras dengörsom
tekniska utvecklingen framsteg. Som vanligt detär utvecklingen inom dataområdet

går snabbast. Investeringarna i speed investment är markant.som s.
Uppsnabbningen kommunikationsmöjlighetema och överföringen dataav av
mellan olika delar världen innebär möjligheter.storaav

Speed investment innebär också stigande produktivitet, något i sig bidraren som
till inflationen hålls i schack. Ytterligareatt trender påverkar inflationen isom
dämpande riktning globalär sourcing och pricing the people. Globaltopower
sourcing innebär tillverkning och inköp sker globalt där affärenatt år mest
förmånlig. Pricing the innebärpeople konsumenteninköparento attpower genom

Ävenökad medvetenhet sätter på priser. myndigheternas avregleringarpress ger
större makt konsumenten. Det med dessa mikrotrender deär attgemensamma
vid olika i produktionskedjan kostnadskontroll.utgör bidrarsteg De därmed tillen

dämpa eventuella inflationsimpulser frånatt gå vidare i ekonomi.att

skiftande internationell tillväxt framöver

Allt talar för framtiden kommer fortsätta präglasatt och genomgripandeatt storaav
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förändringar. Nordamerika formerar sig till frihandelsområde,ett nytt NAFTA
North America Free Trade Agreement, frihandelsområde mellan USA, Kanada
och Mexiko. försökerEG alltjämt sigomvandla till EU. De små tigrarna i
Ostasien riktigtär tigrar. Kina sig alltsnart växerstora starkare ioch en
förlängning kan allt fler dessa supertankers befolkningsrika, lågt utvecklaleav
länder exempelvis Kina och Indien börja växa. Världens tillväxtområdesom ha
växlat från Europa och Nordamerika till Ostasien. diagrammetSom nedan visar
kommer betydligt delstörre 90 talets tillväxt ligga i de emergingen av s.
markets l underän delen 80-talet. De marknaderna finns inte ivårtsenare av nya
närområde, mycket långt bortutan

tillväxtenfinnsVar
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SparbankenSverigeEkonomiskasekretariatet.

Också tillväxtmönstret inom de gamla ekonomiema har förändrats under de
två decennierna. Diagrammetsenaste nedan visar industriproduktionen i fyra deav

ekonomiema. inledningenI periodenstora det cykliska relativtmönstretav var
homogent. påtagligFn förändring kan tiden,över och vi till dennoteras ser
dagsaktuella utvecklingen framgår två länderna USA och Storbritanniemäratt av
irme i positiv tillväxtbana medan tvåde övriga länderna Tyskland och Japanen
visar på utveckling.motsatten

1 Kort förklaring Emerging markets bilav se
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historiskaDet mönstret indikerar USA och Storbritannienatt kommer nå sinatt
övre konjunkturella punkt under perioden 199495. Nästkommande konjunkturtopp
i Tyskland och Japan torde ligga under 199697, det historiska håller imönstretom
sig. Detta sammanfaller relativtäven väl med de konjunkturprognoser
marknaden i allmänhet arbetar med. Under de decennierna har densenaste
svenska konjunkturcykeln till delenstörsta följt den tyska.

Under SO-talets del avreglerades de finansiella marknaderna isenare runt om
världen. Före det avregleringsprocessen inleddesatt graden regleringarvar av
relativt skiftande mellan olika länder. Också i vilket avregleringamatempo som
genomfördes i hög grad skiftande. Ser tillbaka kan generellavar ettman par
kommentarer göras. förstaDen de länderår hade de regleradeatt mestsom
finansiella marknaderna när avregleringsprocessen inleddes har uppvisat störst
anpassningsproblem. Den andra iakttagelsen de länderår avregleradeatt som
snabbast uppvisar också något större anpassningsproblem. Sverige de nordiska
länderna tillhörde de absolut reglerade marknaderna inommest OECD före
avregleringen. Därtill genomförde Sverige hela avreglerlngsprocessen på kortare
tid flestaän de andra länder.

I avregleringens kölvatten följde också ökande privat både hushåll och företagen
skuldsâttning. Skuldsâtmingsgraden inom OECD-länderna mycket snabbt.steg

faktumDetta bidrog dels till den relativt starka konjunkturuppgången under senare
delen 80-talet. Dels till den nuvarande uppgångenatt år ovanligt högaav Denseg.
skuldbördan i kombination med relativt höga räntor gällt tidigare har utgjortsom

betydande hâmsko på den internationella konjunkturen.en

En markant drivkraft under den högkonjunkturen under 80-taletsenaste var
investeringama. Investeringstakten drevs påtaglig optimismupp genom en
vitbokseffekt tillgången på kapital god isamt att avregleringens kölvatten.var
Detta medför dock kapacitetsutnyttjandet i mångaatt ekonomier idag mycketår
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lågt. Inom EGEU kapacitetsutnyttjandet vid den mätningen i principvar senaste
lika lågt lågkonjunkturenunder 198182.som

Skuldbördan och det låga kapacitetsumyttjandet i kombination med usla
statsñnanser se inedan flera ekonomier gör måste ifrågasätta deatt mestman
optimistiska tillväxtprognosema. minstInte torde det bli svårt för EGEU nåatt

till de mål isätts den vitboken. Motsättningarnaupp harsom upp nya accentuerats
under de två årens valutaproblem, vilketsenaste medfört dynamiken haratt
reducerats väsentligt. Därför kommer enligt vår uppfattning EGEU uppvisa en
något Ävenlägre tillväxttakt. Framför allt under 199495. under 1996 torde
tillväxten ligga under de stipulerade 3,5%.

Den totala ekonomin inom NAFTA torde ha något positvt tillväxtscenarioett mer
fram till sekelskiftet. Det ekonomiskt och befolkningsmässigtäven Mexikounga
kan bidra med till högre vitalitet. Dessutom har den amerikanska ekonominen
under lång tid visat sig betydligt effektivare denän europeiska detnär gäller att
skapa arbetstillfällen. Något även det talar ñr något högre tillväxt inya som en
NAF-TA iän EG EU.

Real BNP-tillväxt
genomsnittlig tillväxt årper

1994-1995 1996-2000

EGEU 1,5 2,5 2,5 3,5- -

USANAFFA 3,0 4,0 3,0 4,0- -

Asien 5,0 6,0 5,0 7,0- -

Sverige 2,0 3,0 2,5 3,5- -

Killa: Egnabedömningar

Usla statsfinanser mångai länder det inflationshotetstörsta-

Att de svenska statsñnansema utgör problem idag och i framtidenett stort är ett
känt fenomen. Inom överskådlig framtid detutgör budgetunderskottet ochstora en
skenande statsskuld vårt absolut inflations-största och räntehot.

Vid första anblick kan mekanismen förefalla enkel. Ett budgetunderskotten stort
som Sveriges leder till allmän och uppfattas statsmakterna inte haren attoro som
full kontroll över situationen. Finansieras budgetunderskott viaett stort
sedelpressarna leder detta till penningmängden ökar vilketatt i sin leder tilltur en

uppåt prisnivån. Vid finansiering via upplåningpress politiknuvarandeen
neutraliserar riksbanken den penningmängdsökning skulle falletkunna blisom av
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budgetunderskottet. Med sådan politik förblir penningmängden oförändraden
dvs budgetunderskottet påverkar inte penningmängden, statsskulden iväxermen
takt med underskottet. Till slut kan detta leda till regeringen kan frestasatt att
inflatera bort statsskulden engångsdevalveringl-depreciering. Närgenom en
marknaden bedömningengör statsskulden har nått kritiskatt nivå uppstår för-en
väntningar devalveringdepreciering. valutakrisEn uppstår.om en

Med flytande växelkurs kan riksbanken nivån på den korta räntanstyra genom
beslut höja sänka marginalxäntan. Riksbankenatt kan även de korta räntornastyra
via operationer i öppna marknaden. Med operationer i öppna marknaden avses,

riksbanken köper eller säljeratt statsskuldväxlar statspapper med löptid till 12upp
månader och påverkar på det likviditetensättet i ekonomin. Säljer riksbanken
statsskuldväxlar minskas likviditeten i ekonomin och de korta räntorna tenderar att
stiga. Det gäller riksbanken köper statsskuldväxlar.motsatta om

Vid höga korta i förhållanderäntor till omvärlden tenderar valutan apprecierasatt
vilket minskat inflationstryck importeradeett blir billigareger attgenom varor
uttryckt i svenska räntakronor.. Vid lägre kort deprecieras valutan vilket lederen
till inflationstryckökat via importpriser.ett stegrade

Riksbanken direkta inflytande på marknadsräntoma begränsas dock till de
kortfristiga räntorna. Riksbankens politik avseende de korta påverkarräntorna även
de långa räntorna, detta sker indirekt.men

Förenklat mekanismenär följande: väljer riksbanken hålla relativt hög kortatt en
ränta stram penningpolitik kommer marknadens inflationsförvänmingar
förhoppningsvis minska. leder iDetta förlängningatt till sjunkande långräntor.en
Väljer riksbanken sänka korträntan expansiv penningpolitikatt kan detta påverka
långräntoma på två sätt.

förstaDet kedjereaktion,är bygger på de korta och långaatt räntorna ären som
kedjade till varandra. En sänkt kortränta skulle då dra med sig de långa räntorna
nedåt. Det andra är lägre kortränta tenderar öka inflationenatt i sinatten tursom
höjer de långa räntorna. kortI perspektiv är det osäkert vilkenett dessa effekterav

dominerar. I det långa perspektivet tenderar dock inflationseffekten densom
andra dominera.att

Sverige dock långtär från usla statsñnanser. Flera länder uppvisarensamt om
påtagliga statsñnansiella obalanser. viSom i diagrammet nedan har alla länder,ser

Japan, ökat på sin statsskuldutom under den femårsperioden. dettasenaste I
sammanhang skall också under första årende periodennotera råddeattman av en
mycket god konjunktur. Vi kan också konstatera flera länder befinner sig iatt
samma division Sverige det gällernär statsskuld i förhållande till BNP.som
Således kan föras för lång rad länder.resonemanget ovan en

svenskaDen räntenivån iär mycket hög utsträckning utlandsstyrd, inte minst
beroende på kronan flyter fritt. Därför inteatt utgör enbart de inhemska
obalansema i statsñnansema räntehot. Osäkerheten kommer också frånett vår
omvärld.
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Även bildnästa visar på obalansema i statsñnansemaatt utgör påtagligt problemett
i många västekonomier. Konstateras kan Sveriges budgetunderskott iatt
förhållande till BNP är mycket i internationell jämförelse.stort Samtidigt kan vien
konstatera flera västvärldens ekonomieratt har budgetunderskott.stora Dettaav
gäller även USA dessutom befinnert sig i betydligt bättre konjunkturenex som en
fas än Europa. Också det gällernär budgetunderskottet är det Japan awikersom
från de övriga nationerna i jämförelsen litet överskott i statsbudgeten iettgenom
förhållande till BNP.
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Ränteutvecklingen Långa räntan-

Under de två åren har långräntoma fallitsenaste relativt kraftigt. En sammanviktad
global långränta har under loppet 1993 sjunkit med hela 1,8 procentenheter. Iav
många länder ligger den långa räntan mycket tidigarenära bottennoteringar i den
moderna Ävenhistorien de 20 åren. realrântansenaste nominell minusränta
inflation har fallit.

Långränta Sverige
1953-93
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Källa: Riksbanken Sparbanken Sverige

Realräntans viktiga roll vid långsiktiga investeringarplaceringar idagärmer
väldokumenterad. 70-talet kännetecknades mycket låga eller negativatav o m
realräntor. Under 80-talet de globala realräntomasteg kraftigt. Idag ligger den
globala realräntan på 2-2,5 96, vilket i längre perspektiv tordeett den lägstavara
tänkbara nivån.

Den korrekta definitionen på realräntan denär: nominella räntan minus förväntad
inflation. Det är dock mycket svårt hyggliggöra inflationsprognosatt överen en
lO-årsperiod vid köp 10-årig obligation. Aktörer på obligationsmarknadenav utgår
därför från utvecklingen under överskådlig prognoshorisont, kanske tillen mer upp
två år.

Enligt OECDs inflationsprognoser dec -93senaste förutses eller mindreen mer
oförändrad inflation under 199495 avvikelser finns dock mellan enskilda länder.
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drygt årFör sedan dec -92 såg dock OECD visst förett ett utrymme svagten

fallande intlationstakt, vilket visade sig korrekt.vara

Under loppet 1993 föll de långfristiga nominella räntorna markant iruntav om
världen. sammanviktadEn global långränta föll med 1,8 procentenheter, frånca
7,4% i december 1992 till 5,6% i december 1993. Samtidigt minskade
räntedifferenserna mellan olika länder underavsevärt loppet fjolåret. Dettaav
framgår diagrammet nedan där räntedifferensen i förhållande till visasTysklandav
för vissa utvalda loänder i december 1992 och december 1993.

1993dec1992 ochdecTysklandLångrantedifferens gentemotG
Procentenheter

I dec1992
- dec1993
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Dessutom kan i många länder dagens långräntenivåerär de lägstanotera attman
sedan slutet 70-talet. Med mycket småförväntningar fortsatt sjunkandeav om
inflation detta skälär ställa frågan långräntebotten.år näraattnog om man nu en
Ovan har vi redan konstaterat, 70-talet präglades mycket låga realräntoratt av -Ändåperiodvis negativa. obligationshandelnkunde fortsätta precis ingett o m som
hade hänt. skulleDetta knappast fallet idag, kapitalmarknaderna återgickvara om
till negativa realräntor.

Varför accepterades negativa realräntor under 70-talet viktigaste faktorernaDe är
sannolikt ñnansmarknadema mindre utvecklade och diversiñerade.att var

finansiellaDessutom de marknaderna i hög utsträckning reglerade. Ett exempelvar
de likviditetskvotemaär svenska tvingade bankerna hålla omkring 30%attsom av

Ävensin inlåning i främst obligationer. försäkringsbolagens placeringsregler har
blivit liberalare idagavsevärt för 20 år sedan. iän Detta gäller allasettstort
OECD-länder. i

Vidare har de internationella placeringsgränserna blivit allt öppnare.
Informationsspridningen idag bådeär blixtsnabb och global. betydligtDagens mer
sofistikerade marknader tillåter knappast upprepning 70-talets utveckling.en av
Även dagens absoluta lågränteland Japan har långfristig realxäntaen- -
motsvarande 2%.ca
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Vår bedömning är, de internationella långräntomaatt kommersammantaget att
bottna kring nivån 5,25 5,50%, med andra ord dennära nuvarande vägda-
långräntenivån på 5,6%.ca

Samtidigt kan konstateras utifrån ekonomiskt fundamentalaatt sett faktorer finns
inte några påtagliga risker för stigande långräntenivåer. jämförelseI med 70- och
80-talen törutsättningamaär bättre bibehålla låg inflation. Avregleringar,attnu en
lägre löneölmingar, liberaliserad handel, rationaliseringar inom företagen ärm m
exempel faktorerpå bidrar till intlationsbekämpningen. Således ñnns ingasom

risker för internationelltstörre långräntebakslagett under överskådlig period.en
Det inflationshotetstörsta på sikt är de statsñnansema i många länder sesvaga
vidare avsnitt statsskuldema.om

Däremot kan det värt poängtera, irgflationsjörvdmningantaatt inte kommerattvara
dämpas mycket Framföratt inteallt på begynnandemer. trorom man en

konjunkturuppgång internationellt.

För de svenska långräntoma finns idag ytterligare för fortsattett utrymme en svag
nedgång. ochI med den internationella räntenivån beñnneratt sig bottennära
måste de svenska räntorna falla av kraft. innebärDetta det måste skapasattegen
förväntningar om valutastabilitet eller helst utdragen apprecieringsprocess.en- -
Detta ställer i sin allt högre krav på den inhemskatur finanspolitiken.

Korta räntan

detNär gäller de korta marknadsräntoma torde det finnas ytterligare förutrymme
sänkningar, såväl internationellt Europa i Sverige. framgårSomsom av
diagrammet nedan återstår fortfarande visst nedåt förett deutrymme tyska
korträntorna. I USA däremot torde de korta marlmadsräntoma stiga någotsnarare
under loppet innevarande år.av

räntorKorta
Tyskland USA 1961-93
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fortsattFör räntefall i Europa talar även den konjunkturella situationen och den
vitboken.nya Flertalet kontinentaleuropeiska länder har idag höga korta

marknadsräntor konjunkturellt perspektiv.sett ett När konjunkturen befinner sigur
på botten detär brukligt sänka räntenivån för via permingpolitikenatt stimuleraatt
den ekonomiska tillväxten. Flera länder uppvisar idag höga korta realräntor.

Större förtroende för den ekonomiska politiken i flera kontinentaleuropeiska länder
i kombination med den mycket konjunkturen skapar för succesivsvaga utrymme en
neddragning de korta marknadsräntoma under loppet 1994. Det kommerav av
dock kontrolleradatt Den europeiska bottemrivån infallavara tordeen process.
vid slutet innevarande år alternativt i början år.nästaav av

Vid enbart fundamental analys återstår för sänkning de kortaen ett utrymme av
räntorna i Europa på 1,5 2,0 procentenheter. måsteMan dock betona deca -
svårigheter vid bedömningen de vidare växelkursbanden inom EMS utgör.som
Dessutom denär politiska situationen instabil i flera länder. Den politiska
situationen i vissa politiskt stabila länder kan kan bli osäker under denmer

tidennärmaste beroende på många och viktiga val. Exempelvis genomförs 19 val i
Tyskland 1994.under -

Under loppet 1994 vi de tyska korträntoma kan fallaatt till 4,0 4,5%.av ser ner -
Detta skapar föräven övriga europeiskautrymme länder inklusive Sverige att- -sänka korträntoma.

Positiva realräntor i framtiden

Som konstaterades och vi kan i de diagram nedan harovan som presenterasse som
vi under flera perioder i historien upplevt negativa reala Viräntor. har dock svårt

detta kommeratt i framtiden,att framföratt allt gäller dettase deupprepas
långfristiga realräntoma. Men deäven korta realräntoma torde förbli positiva i
framtiden.

SverigeReal rantor |
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viktigasteDen förklaringen till de finansiella marknadernaatt under 70-talet
accepterade negativa realräntor är nämdes de mindreattnog som ovan var- -
utvecklade och hade förutsättningarsämre diversiñera sina placeringar.att En
ytterligare viktig faktor det på 70-talet återstodatt lång rad regleringar,var en som
gynnade obligationsmarlmaden framför exempelvis aktiemarknaden. Vidare har en
globalisering placerarna ägt Informationen sprids idag blixtsnabbt ochav rum.
till jordens alla hörn samtidigt.

DEMOGRAFISKA TRENDER

Varför demografi

Den demografiska utvecklingen de fåär prognosvariabler med högen av som
säkerhet går förutsäga i långsiktigaatt ekonomiska prognoser.
Befolkningsutvecklingen har visat sig ha högt förklaringsvärde på denett
samhällsekonomiska utvecklingen och olika ekonomiska makrovariabler. En

hörnsterriväsentlig byggandet långa ekonomiska därför försökaärav attprognoser
studera och dra slutsatser den demografiska utvecklingen.av

I USA detär vanligt förekommande med slutsatser konjunkturutveckling,om
räntenivåer, privatkonsumtion mera,med baserade på befolkningsutvecklingen.
Allt öppnare ekonomier i Europa med bland avreglerade kapitalmarlmaderarmat
innebär ökade möjligheter och sannolikt intresseäven ökat använda demografiatt

prognosvariabel på långa trender.som

Forskning baserade på demografiska trender i USA pekar bland på starktannat ett
långsiktigt samband mellan långräntan, tillväxt i nominell BNP tillväxt isamt
antalet sysselsatta.

Accelerationen tillväxten började under 60-talet i USA, förklaras i högav som
utsträckning tillväxten i antalet sysselsatta vilket i sin berodde på deav tur att stora
barnkullarna efter kriget började komma iin arbetsför ålder. Inflationstrycket
ökade successivt under 1960- och 70-talet eftersom konsumtionsbenägenheten är
mycket för kategorin arbetsföra påstor grund bosättning, barn Denunga etc.av
allt större arbetsstyrkan behövde dessutom kontorslokaler, maskiner m m.
Samtidigt ökade inte produktiviteten tillräckligt snabbt, eventuellt beroende på en
stigande andel arbetslnatt. Under slutet 70-talet minskade tillväxten ochyngre av
inflationstrycket följd minskande barnkullar under 60-och 70-taletsom en av som
kom i arbetsför ålder.upp

Slutsatsema baserat på den demografiska utvecklingen i USA nominellaär denatt
tillväxten sannolikt förblir stark de närmaste åren på grund viss ökning itre av en
åldersgruppen kring 25 år. Därefter bör tillväxten Denna utveckling pekar påavta.

långa räntan har möjligheter sjunkaatt väsentligt underatt nuvarande nivåer under
slutet seklet. förutsätterDetta inflationstrycket i USA inte accelereraratt påav
grund negativ utveckling budgetunderskottet.av en av
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SverigeI erfarenheternaär på år denna studier inte likatypsenare av av
omfattande. Vi ihar den här dock gjort några försökrapporten studeraatt
sambanden mellan förändringar inom olika åldersgrupper och ekonomisk tillväxt.
Vi har i materialet SCBanvänt s prognoser.

Historik

Även i Sverige har den viktigaste demografiska trenden under efterkrigstiden varit
de bamkullama föddes efterstora kriget 1945-1960 och 34-49är år.som som nu
Vissa paralleller avseende slutsatserna kan därmed dras mellan utvecklingen i USA
och i Sverige

.

Tillsammans med de bamkullama födda 1945-60 den framstora är till nittiotalet
stadigt ökande pensionärer den tydliga trenden i Sverige sedan 1945.mestgruppen

Befolkningsutveckling Sverige
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En skillnad mellan Sverige och USA är det i Sverige inte ñnnsatt sambandsamma
mellan tillväxttakt och ñrändringar i ålderskategorin 25 år. SverigeI kanrunt

dock spåra samband mellan genomsnittlig nominellett tillväxttakt ochman
förändringar i kategorin 35-45 år.

Orsaken till denna korrelation spårar vi i denna åldersgrupp i Sverige relativtäratt
konsumtionsbenägen samtidigt del inne i periodår därstorsom en av gruppen en
familjen expanderar och inkomsten börjar tillåta högre konsumtion. starkaDeten
sambandet med nominell tillväxt och befolkningsutvecklingen möjligheterger oss

ha uppfattning tillväxtatt lite längre sikt.en om
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Befolkningsutveckling Sverige
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Hannigan-mur..
Vi har inte funnit några starka samband mellan realräntan och förändringar inom
befolkningsstrukturen i materialet efter 1945. Däremot är sambandet mellan tillväxt
och den nominella interäntan överaskande. Vi i följande graf hur följsamhetenser
mellan tioårigt glidande medeltal på nominellett BNP och har variträntan sedan
1953.

Genomsnittlig BNP LánglKort%nom
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KllhIEIdhatt Sari
En intressantmycket negativ korrelation har vi spårat mellan räntenivåer och
förändringar i 55-65 år. negativtEtt samband innebärgruppen att om
åldersgruppen såökar minskar räntan och tvärtom. Den anledning vi kan är attse

har hög sparbenâgenhet till följd föreståendenära pensioner-ing.gruppen en av en
Det är säkert minst lika betydelse inkomsten tenderar hög inomstor attav att vara

samtidigt del kostnaderna för bilda familj redanstor ärgruppen attsom en av
Vi på bilden hurtagna. stigerräntan medan går Vi också hurser gruppen ner. ser

räntan slutar stiga och börjar sig nedåtdra ungefär samtidigtatt som gruppen
sin tillväxt. Det finns frågeteckenstartar kring förklaringsvärdet kringstora detta

samband. Vi har dock det såpass tydligt vi väljer visa det.sett att attsom

I4-l0305
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Befolkningsutveckling Sverige
LångKort ársgruppen% 55-65
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Sveriges framtida befolkning

Enligt Statistiska Centralbyrån kommer Sveriges befolkning i framtiden iväxaatt
mycket beskedligare takt jämfört perioden 1945-1994.med ligger förPrognosenen

närvarande på årlig befolkrtingsökrting 0,26 96. årenDe fyrtio harsenasteen ca
tillväxten 0,56varit %är.ca

Övriga viktiga trender inför framtiden fortsatt ökningär stark andelenen av
pensionärer efter år 2010. fortsätter efterkrigsårens barnkullarDessutom stora att

in irulla allt äldre ålderskategorier.

SverigeBefolkningsutveckling
995-20251
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Andel pensionärer och mycket gamla kommer ökaatt

Antal 65över år iär oförändrat fram till sekelskiftet.personer stort sett Däremot
kommer det under åren fram till sekelskiftet ske kraftig förändringatt en av
åldersstrukturen bland de äldre. riktigtAntalet gamla, de är 80 år,översom
kommer öka kraftigt medanatt antalet i åldern 65-79 år kommerpersoner att
minska.

Antal pensionärer i relation till antal i yrkesaktiv ålder kommer ökapersoner att
från 29% år 2000 till 37% år 2025. Om dessutom medellivslängden under samma
period ökar med 3,15 år jämfört med 0,5 år i huvudaltemativet, ökar andelen till
närmare 40% Antal pensionärer i relation till antalet sysselsatta kommer ökaatt.från 40% år 1995 till 49% år 2025, under antagande oförändrad andelom
sysselsatta i yrkesaktiv ålder.

Fortsatta förskjutningar inom 20-64 årgruppen

Antalet i yrkesaktiv ålder 20-64 år kommer öka med 93personer 000att ca
från 1994 fram till sekelskiftet till 5,158 miljoner.personer Samtidigt kommer

medelåldern stiga. Som vi har pekat på tidigareatt finns det anledning studeraatt
denna Konsumtions- ochnoggrant. sparandemönster inomgrupp skiljergruppen
sig mycket åt. Vi den tillväxten ligger iatt stora 45-60 år.ser gruppen

Liknande utveckling i EG-länderna med starkare trendmen

Även i EG trendenär ökning för relationen antalet pensionärer jämfört meden
Årantalet yrkesverksamma. 1990 20% befolkningen i EG 60 årövervar ca av

jämfört med 15% 1960. Andelen 60 åröver kommer stiga till 25% år 2025.att ca
Även relationen spararekonsumenter i EG visar kontinuerlig ökning 1990-2015en

med snabbare ökningstakt jämfört med Sverige frånmen 80%en år 1990 tillca
115% år 2010.
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TILLVÄXT, RÄNTAINFLATION OCH I SVERIGE 1994-2000

Mot bakgrund ovanstående kan vi skissa huvuddrag för några olika tänkbaraav
scenarier.

Vi mittär i transformationsfas från samhälle till såvältypuppe en en av en arman,
i Sverige internationellt. Sannolikheten för något följande scenarierattsom av
kommer slå in till fullo därför intill obefintlig.är näst Viatt har i möjligaste mån
försökt renodla olika scenarier. första, optimistscenario,Etttre där alla de osäkra
faktorer vår omvärld idag bjuder på faller på plats. tredjeDet scenariot,
inflationsscenariot då,är det går fel. Mellan dessa två scenarier har vimesta
skissat på låt kalla det huvudscenario. Somett det skulle förvånasagt,oss oss- -
mycket något scenarierna skulle falla in till fullo. Allt ñrtalar viom av att
kommer Få blandning de utvecklingslinjer deatt Enrepresenterar.en av
anledning så god någon vid varje given tidpunkt ha så högattsom en
handlingsberedskap möjligt.som

punktformI kan de olika scenariema sammanfattas enligt följande tablå:

scenario 1 scenario 2 scenario 3
-Lyckoumomstrukturering -Prvblemetükomstrukturering -Omnrukmreringmisslyckas
-Politiekáhililet -Miutroende BU -Politiekmot

ugnen:-Meamanp i dynamisktnu sv. BU-medlemukepi nu -lngetBU-medlemuhp
Östeuropa-Ttllvin Ö-Buropei -ungumekonomiskLterhimnlning Storeproblemi

-Miljöbtutrofer

förstaDet scenariot det scenario i principär alla dagens och planersom prognoser
bygger på. Alla förväntar jürhoppningarnasig skall slå in. fastställsDessutomatt
planerna för verksamheten förhoppningarna redan hade slagit in och blivitsom om
verklighet. Till exempel Sverige EU-medlem 1995, inteär arbetslöshetenatt att

Östeuropapå hög nivå, lyckas genomföra sin omstruktureringpermanentas atten
kaos anarki...och innebärDetta scenario hög internationell tillväxt medutan goda

Östeuropa.utsikter för positiv utveckling i Sverige skulle självklar del ien vara en
Utlandet investerarEuropa: i allt utsträckning i Sverige.större politiska ledarnaDe

lyckas folket fördelarnaövertyga med Sverige blirEU. medlem i starkt ochettom
progressivt Allt utvecklasEU. till det battre.

andra scenariot huvudaltemativetDet bygger på inte allt blir vi tänktatt som- -
Svenskarnas attityd till fortsattEG negativ. Vinstemaär med ingå iatt ettoss.

problemtyngtoch EU bedöms små. Trenden polariseringstagnerat motvara av
förstärks.världshandeln Problemen i Ryssland innebär svårigheter för den tyska

återhämtningen. Efter uppslitande går Sverige idebatt med harEU. EUen
emellertid interna dynamiskaproblem, och den utvecklingen liten. Någraärstora

politiska framgångar har inte skett. Fokuseringenstörre ligger fortfarande på att
främja internationell handel. återföreningTysklands och iproblemen Ryssland

f Jugoslavien förorsakard ekonomisk och politisk handlingsñrlamning inomsamt
EU.

tredje scenariot inflationsaltemativetDet symboliserar vad kan händasom om- -
de flesta förhoppningarna slår fel. internationella konjunkturuppgångenDen
fördröjs till och med uteblir.eller Politikerna inteEU-processen kanstannar av.
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övertyga väljarna Östeuropafördelarna med EU, samtidigt utvecklingen iom som
omöjliggör fortsatt integration massutvandring.... Fördjupningenen av
samarbetet uteblir. Den valutan förverkligas ej. EG reduceras tillgemensamma ett
frihandelsområde och Sverige blir medlem. splittradeDen politiska situationen i
Sverige resulterar i uppkomsten flertal populistiska partier,ett upphovav som ger
till helt politiska grupperingar. Den politiska visionen försvinner partiernasochnya
kran går till överleva. Motståndetatt EU massivt.är Kraven påmot att
återinföra det gamla välfärdssarrthället sig starkaväxer under devisen Det var

Östeuropabättre förr. Utvecklingen i förvånas snabbt. befolkningsgrupperStora
kommer i rörelse. Det politiska etablissemanget handlingsförlamat.är

Nedan harvi försöktattsamnranfattavaddeolika scenariernainnebär förvissa-i
detta sammanhang viktiga prognosvariabler.-

Sammanfattning utsikterna för de olika variablema följer under tabellen.av

Inflation: Flera faktorer pekar på låg inflation under återstoden decenniet. Högav
arbetslöshet i enighetEuropa, bland centralbankerna i EGEU inflationsmål påom
2-3%, produktivitetsinvesteringar och global sourcing. En mikrotrend ärannan
pricing the people. Vidare finns ingen förutsebar bristto på oljaenergi.power
Statens minskade möjligheter finansiera pensioner och ersättningar innebär ökadatt

Ävensparbenägenhet minskad konsumtion. skapandet frihandelsområden bidrarav
till lägre inflation. Att världens ledande ekonomier kommit i otakt är även det
positivt för inflationsförvänmingama med bland lägre risk för flaskhalsar iannat
form brist på produktionsfaktorer och råvaror. långsammaDen konjunkturupp-av
gången följd denär höga skuldsåttningen minskad risk försom en av ger

Ävenöverhettning och inflation. demografiska faktorer tyder på begränsatett
efterfrågetryck.

Risken för hög inflation härrör främst från statsfinanser i flertalet länder.svaga
Stora budgetunderskott kan leda till minskat förtroende för valutan med högre
räntenivåer följd. svagare valuta leder i sin till ökade inflationsimpulser.tursom
Om väljer finansiera budgetunderskottenstaten med väsentligtatt ökad
penningmängd inflationsspiralenär faktum.ett

Att bedöma sannolikheten för höginflationsscenario svårt.är mycketett För
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vinärvarande bedömningen sannolikhetengör för relativtöverväger lågatt
inflation under perioden 1994-2000. Historiska erfarenheter ingetdock förstödger
denna positiva Statskulder historiskthar betalats med högre inflation. Det ärsyn.
därför väsentligt ha hög handlingsberedskap inför tecken på högreatt
inflationsnivåer.

Tillväxt: Sverige nåväntas konjunkturtopp mednästa parallellt Tyskland 199697.
Tillväxten i den kommande högkonjunkturen i blirEuropa sannolikt relativt svag,

3-3,5 96. genomsnittligaDen tillväxten 1996-2000under för Sverige bedömerrunt
vi blir 2,5-3,5%.ca

Skuldbördan och det låga kapacitetsutnyttjandet i kombination med
budgetunderskott i flera ekonomier valutaproblematiken i begränsarEuropasamt
tillväxtförutsätmingama. demografiskaDen utvecklingen i Sverige påpekar att
tillväxten för ålderskategorin konsumenter kommer bli mycket de närmasteatt svag
åren. Kategorin ökar däremot väsentligt med lägre räntenivåer ökadsamtsparare
efterfrågan på aktier placeringstillgängaroch andra följd.som

Befolkningsutveckling Sverige
Förändringar ársgruppeninom 35-45
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Befolkningen befolkning förväntasi EGEU 6% världens och 4% årutgör utgörav
2020. tillväxten i förväntasdel världen därmed skei främst AsienEn stor av men

i Latinamerika vissa Förväntningarna tillväxtäven och östländer. på för
34%USANAFTA år 1996-2000, 5-är medan motsvarande tal för Asien ärca ca

7 %
.
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Ränta: Enligt vår bedömning kommer de internationella långrântoma
bottna kringsammantaget nivåernaatt 5,25-5,5% under det närmaste året, vilket är

dennära nuvarande vägda långräntan på 5,6%. Därefter bedömer vi denca att
sannolika utvecklingenmest är begränsade uppgångar för långräntan med samma

för inflationen.argument Den avgörande risken för stigandesom längräntor på sikt
år de statsñnansema i många länder.svaga För de svenska långräntoma finns

för ytterligareutrymme nedgång. Höga krav ställs dock på ñnanspolitiken.svag

För den korta ñnnsräntan ytterligare för sänkningar, såväl iutrymme Europa som
i Sverige. Större förtroende för den ekonomiska politiken i kombination med den
mycket konjunkturen skapar för successivtsvaga sjunkandeutrymme korträntor

bottnar slutet -94 början 1995. försom De Sverige viktiga tyska komäntoma kan
falla till 4,0% under 1994. Den demografiskaner utvecklingen med kraftigt ökande
relation spararekonsumenter samtidigt incitamentensom för sparande ökar, tyder
på korträntan kan förbliatt låg under lång tid.

Befolkningsutveckling Sverige
Förändringar inom ársgruppen55-65
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Realräntan: Den genomsnittliga långa realräntan har sedan 1953 varit 2%ca
medan den korta realräntan vant 0,5%. vårtI huvudscenario räknar vi medca en
lång realränta på i genomsnitt 2-2,5% för perioden, och kort realräntaen som
fluktuerar mellan 0,5-2%. Vi bedömer sannolikheten är relativt högatt att
realavkastningen på den långa räntan hamnar i nivå med vår Den realaprognos.
avkastningen korta instrument är osäker. Ett mycket högt sparande kanmer
hjälpa till successivt tryckaatt räntenivån. Det statliga budgetunderskottet ärner
dock osäkerhetsfaktor mycket väl kan bilden.en störa Det demografiskasom
mönstret för perioden med förväntat mycket högtett sparande och nominellen svag
tillväxt talar för utfall i det nedre intervalletett på den korta räntan.

25
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FÖRSCENARION PERIODEN 2000-2010

Allmänt

Prognoser tillväxt,avseende och inflation påränta mycket lång sikt givetvisär
behäftade med mycket osäkerhet. finns inomDet den ekonomiskastoren
vetenskapen rad olika på analysmetoder. Vi har i den häransatser valten rapporten

basera våra antaganden på de demografiska förändringar vi idagatt kan ñrutse.

Demografi

Det vi med säkerhet kan ha uppfattning år den del befolkningenstor en om av som
redan födda och deras fördelning.är någotDe osäkra faktorerna födslotal,ärmer
immigrationemigration och livslängd. Som grund for var analys har vi beräkningar
gjorda Statistiska Centralbyrån.av

Enligt dessa kommer Sveriges befolkning med 0,24%år under perioden.växaatt
jämförasDet skall 0,56%årmed för perioden 1945-94. Vidare kommer andelen

65över år öka från 16,9% totala befolkningen till 18,1%. viOm studerar deatt av
viktiga 35-45 och 55-65 årsgrupperna finner vi inte helt låttolkade signaler.

Gruppen 35-45 år faller visserligen andel befolkningen från 13,6% tillsom av
12,8%, minskningstakten förstaunder delen perioden. Under denavtarmen av
sista delen perioden visar denna ökning.av grupp en svag

Befolkningsutveckling Sverige
2000-2010
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Andelen 55-65 år, frånökar 11,5 % till 12,7% befollmingen.sparare, gruppen av
Under perioden dock ölmingstakten de första sjuavtar åren för övergå tillatt en
minskning de sista åren.tre

Vi kan konstatera den tidigare trenden för ökningatt antalet och andelenav
pensionärer fortsätter hålla i sig. Inom yrkesaktiv ålderatt fortsätter också en
markant förskjutning den äldre delen.mot

Tillväxt

vårI analys vigör antagandet produktivitetsförbâttringarnaatt kommer fortsättaatt
inom främst den industriella sektorn. Vi det relativt svårare ökaattser som
produktiviteten inom servicesektom. I takt med den andel ökar försvårasatt senares
därmed möjligheterna for produktivitetsledd tillväxt. Med påtanke allten att störreen
del befolkningen äldre och lever allt längre, detär uppenbartärav att stora resurser
kommer krävas inom äldreomsorg vårdsektomoch inomatt helhet.som

Den utvecklingen inom de eñerfrâgestarka befolkningsgruppema ledersvaga oss
också till måttlig tillväxt.att tro en

liggaDen reala tillväxten bör i genomsnitt inom intervallet l,5-3%år.

Befolkningsutveckling Sverige
Förändringar inom års35-45 gruppen

2.0%
15%
1.0%
0.5%
0.0%

-0.5%
-1.0%
-1,5%
-2.0%

2000 2002 2004 2006 2008 2010

+35-45

KlksCllspnhuünhá

27



138 SOU 1994: 108

Räntan

Under perioden kommer barnkullarna från fyrtiotalet in i sparandegmppenatt växa
är.55-65 En begränsad tillväxt med högt möjligen avtagandeett sparande börmen

leda till genomsnittliga korta realräntor inom intervallet 0,5-l% under första hälften
perioden. Under den andra halvan kan det finnas möjligheter förav halv procenten

högre räntor.

långaDen realrantan räknar med kommer ligga inom intervallet 2-3% medatt en
chansrisk för den nedrestörre halvan intervallet.av

Stora osäkerhetsfaktorer återigen Ävende oEentligaär obalanserna. långadenom
kanräntan acceptabel genomsnittlig real avkastning finns det mycketge en storen

risk för blir volatil och sig kraftigträntanatt ochrör För investerareupp ner. en
innebär detta ytterligare risk.en

Befolkningsutveckling Sverige
2010-25
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FÖRSCENARION PERIODEN 2010-2025

Demografi

Sveriges befolkning beräknas i likhet med föregående prognosperiod med 0,24%växa
under perioden. Gruppen år65 och äldre fortsätter öka och 20,4%utgöratt av
totalbefolkningen vid utgången perioden jämfört med knappt år18% 2010.av
Gruppen år,55-65 har hög sparbenägerlhet, minskar från 12,7% befolkningensom av

årtill 11,7% 2016-2019, därefter ökar denna kategori till år12,3% 2025. Gruppen
år,35-45 med hög konsumtionsbenägenhet, ökar inledningsvis något for efter åratt

åter minska2018 till knappt 12% 2025.
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Befolkningsutveckling Sverige
årsgruppenFörändringar inom 55-65
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Tillväxt ränta

Sammantaget kan konstateras utsikterna för ökad konsumtion från 35-45att gruppen
år årpositiva till varefter2010 2018, konsumtionen försvagas.är svagt ut attser
Utvecklingen för år visar i55-65 svacka mittengruppen sparare en av
programperioden. dock framför allt den mycket högaDet och ökandear
konsumtionen vård under hela perioden kommer påverka samhållsekonomin.attav
Det sannolikt den relativt produktivitetsutvecklingen i den växandeår att svaga
vårdapparaten inñationsimpulser i ekonomin. Vårdsektom konkurrerar medger

i industrisektom övriga bildoch sektorer. förstärksDenna attresurserna av
utvecklingen likadan i övriga Nominella torde därför stigaEuropaår räntor
Sparandet kommer dock förbli vilket hållahögt, bör tillbakaatt
realranteutvecklingen.

Med hög grad osäkerhet räknar vi det troligt de realaextremt räntornaatten av som
inte kommer överstiga genomsnittligade realrântor de fyrtio åren.att sett senaste

innebär korta kring långaDet 0,5% och kring Vi det risk2%.räntor räntor ser som
nedåt.avvikerräntornaatt

29
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Befolkningsutveckling Sverige
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FÖRSLUTSATSER KAPITALALLOKERING

Vi har konstaterat demografiska malcroekonomiska faktorer pekar på lägreochatt
prognosperioden. Tillrealräntor, framför allt på den sidan, detta kankorta under

finns incitament för regeringama iläggas det starka budgetekonomiska Europaatt
ränteutgiftema förfå ned korträntan. Sverige bedömer vi statsskuldenIatt att

199697,kommer uppgå till drygt hälften skatteintäkterna under budgetåretatt av
Ävenvid räntenivåer. arbetslösheten och ekonomiskanuvarande den höga svaga

utvecklingen i innebär incitament ñr politikernamycket starka strävaEuropa att
efter lägre korträntor.

jämförtfaller kraftigtslutsatserna-hög riskfria realräntanosäkerhet och denatt
sannolikheten80-talet, innebär nödvändigt risk för ökamed det blir att ta attatt

nå 0,5-2,5 % i avkastning.över realatt

sannolikhetenRiskspridning tillgångsslag inom tillgångsslag ökarmellan fler och
förstå diversifieraför realavkastning. väsentligt ochhögre därförDet är att

risker.

sannolikheten förRiskspridning tillväxtregioner-branscher, ökar högretill bl a
marknader-traditionellarealavkastning relativt låg korrelation medäven genom

i Asien,tillväxt och förväntas blandbranscher. Hög därmed realränta annat
Östeuropa. marknader erhållsLatinamerika vissa i Tillgång till dessaoch i länder

utvärderingSystematiskeffektivt specialiserade fondförvaltare.mest avgenom
kontinuerligt.specialiserade förvaltaredessa bör ske

låg inflation iVi bedömer sannolika scenariot relativt Europadet ärmestatt
inflation främst från deoch i Sverige. Risken för hög kommeräven svaga

Ökadinflatera statsskulden.statsfinansema ofta använda metoden bortoch den att
därmedinflation innebär vid flytande växelkurser ochkronkurssvagare

förexportföretagen. gardera risker högreåterställdförbättrad lönsamhet i För att
riskspridning skeinflation risker i svenska ränteplaceringar, böroch därmed bl a

till utländska tillgångsslag.

i lågekonomiska politiken i Sverige resulterar hög ellerOavsett denom
investeringsklimatetbedömningen kommertillväxtinflation, vigör attatt gynnas

främst exportinriktadeaktiemarknaden ochpå lång sikt. Därmed kommer även
Även aktiemarknaden kanutveckling. placeringar i den svenskaföretag visa godatt

jämförtinflation i Sverige meddärvid skydd eventuell högremotgottge
omvärlden.

VARFÖR RISKSPRIDNING

avkastning möjligt i förhållandeAvsikten riskspridning få såmed är högatt som
samvariation inegativ korrelation mellan tillgångarnarisknivå. Låg ellertill vald
portföljen.risk iportfölj innebär minskad den totalaenen

förriskspridning historisk utvecklingVi visa effekterna baserathar valt att av
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några tillgångsslag för perioden 1970-1993.

Risken vimäter uttryckt standardavvikelse. Vidsom normalfördelningen en av
utfallen kommer 67% utfallen hamna plus minusattca av standardawikelseen
från medelvärdet. Cirka 96% utfallen hamnar plus minus två standardawikelserav
från medelvärdet. Korrelation samvariation kan högst +1 och lägstvara som som
-1, där +1 uttrycker perfekt korrelation och -1 perfekt rörelser. Siffrormotsatta

0 innebär tillgångarnarunt sigatt rör helt oberoende varandra. Vid optimeringav
portföljer är strävan ñnna tillgangsslagav att med låg, eller möjligt negativen om

kor-relation med övriga portföljtillgångar samtidigt den förväntadesom
avkastningen år god.

Tabell: Genomsnittlig årlig avkastning och risk 1970-1993

Avkastning Risk
Obligationer Sverige 5 år 10,7 6,6
Riskfri ränta SSVX 30 dgr 10,0 1,0
Aktier Sverige 18,5 23,6
Aktier Europa 16,3 18,9
Aktier USA 14,9 21,6

25,00% r

20,00% --

15,00% I Avkastning

El10,00% Risk-

5,00%

0,00% -4
Riskfri Sv Sv Eur USA

96 Obl aktier aktier aktier
KLM:lånad Spå-b

Avkastningen i tabellen inkluderar kursrörelser och är uttryckt i SEK.

Tabell: Korrelation

Obl. Riskfri Sv akt. Eur akt. USA akt.
ränta

Riskfri ränta 0,141 1,0 0,148 0,188 0,209
Obligationer Sv. 1,0 0,141 0,190 0,168 0,606
Aktier Sverige 190 0,148 1,0 0,511 0,425
Aktier Europa 0,168 0,188 0,511 1,0 0,609
Aktier USA 0,061 0,209 0,425 0,609 1,0
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händerVad vi optimerar avkastningen kombinera de olikaattom genom
tillgångsslagen och risknivånsätter till nivå för obligationsrântan undersamma som
perioden

Tabell: Genomsnittlig årlig avkastning internationell portfölj jämfört med
svenska obligationer 1970-1993 vid risknivåsamma

14,00% -

12,00%

10,00% --
I8,00% Sv om-
Cl6,00% Int portfölj

4,00% --

2,00% -

0,00%
Avkastning Risk

un.:ha.. zspa-n-

framgårSom tabellen den internationella portföljen högre avkastning vidav gav
risknivå jämfört med enbart obligationer. Avkastningen i förhållande tillsamma en

viss risknivå höjs ytterligare vi väljer inkludera fler tillgångsslagattom som
exempel emerging markets, terminsförvalming, m m.

Fördelningen på tillgångsslagen i den valda portföljen är:

Svenska Obligationer 6,6%
Riskfri ränta 59,5
Svenska aktier 17,4
Europeiska aktier 16, 8
USA aktier 0,0 %
Förväntad avkastning 12,6 %
Standardavvikelse 6,6%
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Emerging markets

Det finns idag många definitioner på emerging markets. begreppetHur definieras
oftaär avhängigt vilka intressen ligger bakom definitionen. Avsersom man

exempelvis goda exportmöj ligheter till jungfrulig marknad Eller skeren ny
klassificeringen utifrån specialinriktade intressen, aktiemarknad.typmer storen

En sammanfattande definition dock ganska snäv är: i regel icke-OECD-ldndev-- -
marknader, vilka institutionella förbättringar och marknadsorienteradgenom en
ekonomisk politik håller på skapa förutsättningar för god långsiktigatt en
tillvaxtpotential .

Två faktorer bör poängteras:

Emerging markets befinner sig utanför OECD-området Grekland, Portugal
och Turkiet undantagna;

hållerMan på skapa förutsättningar för god elleratt hygglig tillväxt även påen
längre sikt.

Emerging markets såledesär inget statiskt begrepp. Politiska ocheller
ekonomiska-politiska förändringar kan sänka tillväxtpotentialen. Nya länder
kommer in i gruppen. sammansättningen emerging marketsav gruppen
kommer följaktligen förändras. Den är dessutom subjektiv.att

Vilka Zander etnerging marketsär

välkändaDen tidningen The Economist publicerar sedan tid tillbakaen
Ävenregelbundet tabell omfattande 24 länder. Internationella Valutafondensen

dotterbolag International Finance Corporation IFC har gjort klassificering,en
speciaJim-iktad på aktiemarknaden. Av sammanställningen nedan framgår vilka
länder dessa källor klassificerar emerging markets.som
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IFCEnl

Z] Filipp.

:Inongknng

E Indien

:Indonesien

[:] Israel

Jordanien

:Kina

:Malaysia

Pakistan

Esingapore

1:] Polen SriLanka

:sydkom

:l :l ETaiwanPortugal Tjedcim

:Inanand
Asien

Övriga AfrikaOECD- Asien Latin -
Europa Europa amerika





1471081994:SOU

Bilaga 6SOU 1994:108

Bilaga 6

Öhrlingsfrån Reveko ABRapport



l48 SOU 1994: 108

ÖHRLINGS REVEKO

Kärnbränslefondsutredningen

Kärnbränslefondsutredningen

finansierings-Det svenska
stabilitetsystemets m m

Stockholm 8den april 1994

8s ef-ez;:,:%z4zn s

Olle Westin Håkan Gehlin Peter Carlsson



149108SOU 1994:

ÖÖHRLINGS REVEKO

Innehållsförteckning
Sida

Uppdrag1

förUnderlag2 rapporten

stabilitetlinansieringssystemetsDet svenska3
Elmarknaden3.1

produktionsekonomiKärnkraftens3.2
ställningfinansiellakoncessionsinnehavamasägamasAnalys3.3 av

stabilitetsvenskaAnalys det3.4 systemetsav

Det finska4 systemet
lagstiftningenfinska4.1 Den

Erfarenheter4.2

Slutsatser5

Bilagor

Finansiell analys1

kärnkraftensförBeräkningar avseende kostnader2
radioaktiva restprodukter

Capital fund3 in nuclear managementwaste



1994:108150 SOU

ÖHRLINGS REVEKO 1 27

Uppdrag

Öhrlings Reveko AB har Kämbränslefondsutvecklingen erhållit i uppdragav
att;

identifiera eventuella svagheter i det svenska för finansieringsystemet-
framtidade kostnaderna för hantera kärnavfall och rivaattav

kärnkraftverken,

införandeöverväga bestämmelserna i motsvarande finskaettom av-
kan avhjälpa eventuella identifierade svagheter,system

överväga det svenska bör omarbetas eller kompletterassystemetom-
för kunna fylla sin uppgift.att

Uppdraget har utförts civilekonomema Håkan Gehlin och Olle Westinav
ekonomie licentiat Peter Carlsson.samt

Underlag för rapporten

baseras på;Rapporten

officiella årsredovisningar för de bolag kärnkraftverken,ägersom

propositioner, lagar och officiell dokumentation det svenskaannan om-
vad finansiering kostnader för rivning och hanteringsystemet avser av

kärnkraftavfall,av

underlag från SKB och SKI,-

proposition det finska och officiell dokumentationsystemetom annan-
reglerna i Finland,om

intervjuer med företrädare för miljödepartementet och käm-statens-
kraftinspektion SKI,

intervjuer med företrädare för de finska kärnkraftverken Imatran-
Voima Oy och Teollisuuden Voima Oy IWO.

datamodellEn har utvecklats och för simuleraanvänts ändringar i deatt
kalkylen för kämkraftens awecklingskostnaderparametrar baseras på.som
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finansieringssystemets stabilitetDet svenska

3.1 Elmarknaden

kärnkraftverken på förändring.marknad arbetar underDen ärsom

199192: 133 elmarknad med konkurrens denI om attenprop anges
försvenska elmarlcnaden bör konkurrens.öppnas

1993:68 föreslåsutredningen Elkonkurrens med nätmonopol SOU hurI
sådan konkurrens skall åstadkommas. lagrådsremissen handel med iI om
konkurrens har förslagen något modiñerats. Regeringens förslag i ärendet,

lagrådsremissen, fram ii huvudsak med har lagtsöverensstämmersom
februari 1994.

Vi således i våra frånhar analyser utgått konkurrens kommer möjligenatt -
efter övergångsperiod införas i Sverige.atten -

i syfte påbörja avreglering.har också beslut tagits TvåInom EU att en
direktiv, transiteringsdirektivet 90547EEG och direktivet pristrans-om

90337EEG hittills i kraft.har trättparans

Förslag till direktiv för främst de TPA-förslagetinre marknad el, kom sen
Third motståndIPA bland medlemsländer.Party Access har mött Det

därför för inomår närvarande oklart vad kommer hända EU.attsom

Norden har skapat på Finland pågårI Norge konkurrens elmarknaden. I ett
arbete införa konkurrens.att

pågårNorden utbyte elkraft mellan kraftbolagen. ledningI byggsEnett av
för närvarande mellan Sverige Tyskland.och
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Konsekvenserna de planerade förändringarna på elpriset är Omdiskuterat.av
Vissa bedömare hävdar elpriset kommer sjunka till följd detatt att attav
möjliga utbudet producerad billig och kärnkraftvatten- samtav av
kraftvärme överstiger konsumtionen åtminstone de åren.närmaste Möjlig-

imponeraheterna norsk förstärker detta scenario. Andra bedömareatt
hävdar Sverige har oligopolmarknad, där Vattenfall och Sydkraft iatt en
kraft sin dominans kan priset på reglera sin produk-styra attav genom

utredningartion. hittillsDe effekterna ellagpresenteratssom om av en ny
påtyder den maximala effekten på elpriset ligger inom intervall 6att ett av

örekWh.

tillämpliga fall vi iI har våra analyser räknat med priset kan varieraatt
inom inom intervall på 6 örekWh i förhållande till bedömt rå-att ett ett
kraftpris 18 örekWh.om

3.2 Kärnkraftens produktionsekonomi

ytterligareEn aspekt beakta i analysen hur produktionskostnademaär föratt
kärnkraftverk fördelas mellan fasta och rörliga kostnader. rörligaDe eller i
huvudsak rörliga kostnaderna; bränsle, drift, underhåll och övriga drift-
kostnader uppgår till cirka 8 örekWh. Kostnaden varierar något beroende
på och storlek på kämkraftsaggregatet och produktionsvolym.typ I kost-

ingårnaderna inte heller den nuvarande avgiften för kostnader för rivning
hantering kämlcraftavfall cirka 2 örekWh. genomsnittligasamt Detav om

råkraftpriset exklusive distributionskostnader är överslagsmässigt cirka
18 öre.

Den skillnaden mellan rörliga produktionskostnader och prisstora har för
vår analys två intressanta effekter;

l Företagsekonomiskt lönar sig reparationer och ombyggnaderstora

2 Utrymmet höja avgiften för awecklingskostnader innmatt är stor
bidraget täcka de fasta kostnaderna blir nollatt

förstnämndaDet förhållandet medför tekniskaekonomiska faktoreratt som
försämrar ekonomin för kärnkraftverk lägre pris på elkraft, ombyggrader

säkerhetsskäl måsteetc betydande dignitet innan de får tilav vara av
resultat kärnkrañverk stängs.att ett

Den dum-knutenochDS1994:1utredningenelnurknndørehuiennya om
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för rivning hanteringTeoretiskt alltså avgiften för kostnaderkan samt av
örekWh till cirka 10 örekWh innankämkraftavfall höjas från cirka 2

fasta och avskrivningar, blirbidraget täcka kostnader, räntaatt nega-som
avgift medför vid kärnkraftverken kommertivt. sådan verksamhetenEn att

förluster. drivas vidare såredovisa Verksamheten torde dock längestoraatt
fasta kostnaderna positivt.bidraget täcka de äratt

råder. tidigareKalkylen förutsätter perfekt konkurrens Som nämntsatt
kommer gälla på den svenskaifrågasätts vissa bedömare dettaatt attav

hänsyn till starka koncentrationen på produktions-elmarknaden med den
därför möjligt vissa omständigheter det skulle lönasidan. underDet år att

flera för fåsig för reaktorägare eller reaktorer denstängaatt atten uppen
prisnivån rörliga produktionskostnadema lägreallmänna de är änäven om

råkraftpriset.

kämkraftverken erhåller påverkas konkurrens-Priset marknads- ochsom av
förutsättningar. förändring priset med 6 örekWh innebär maxi-En attav

avgift från örekWh kortsiktigtmal varierar 4 örekWh 24 innan det blir-
olönsamt producera.att

fall för rivning hantering kämkraftavfallde kalkylen kostnader forI samt av
kunskap försämras under kämkraftverkens drifttid finnsgenom nyvunnen

således möjligheter avgiftshöjningar sådanabetydande täckaatt genom
kostnadsökningar.

Sådana avgiftshöjningar påverkar självfallet negativt ekonomin för kämlnaft-
sista hand sig för kärnkraft-verken. I lönar det dock ägare överatt taen ny

verken så erhållet pris för rörliga produktions-länge producerad täcker de
kostnaderna och awecklingsavgift.

3.3 Analys koncessionsinnehavamasägamas finansiella ställningav

åligger koncessionsinnehavama för förDet kostnaderna aweck-att svara
lingen kärnkraftverken.av

avsnittet nedan beskrivs juridiskaI hur det utformat och kon-äransvaret
cessionsinnehavamasägamas finansiella möjlighetstyrka och därmed att
klara sina åligganden i detta avseende. uppgifterMotsvarande lämnasav
också för Sydkraft Bolaget koncessionAB. saknar driver hel-men genom

dotterbolagetägda Barsebäck Kraft reaktorerna i Barsebäck.AB
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3.3.1 i nhv v

Sverige finnsI tolv kämkraftsreaktorer och två forskningsreaktorer. l denna
utredning behandlas endast de kommersiella verken. Ringhalsverket med
fyra reaktorer och drivsägs Vattenfall AB också beviljats tillståndav som
för driften. Oskarshamnsverket har reaktorer och drivsägs OKGtresom av

likaledesAB beviljats tillstånden. För Forsmarksverken medsom tre
reaktorer innehas tillstånden särskilt bolag, Forsmarks Kraftgruppett ABav
FKA, medan driften sköts Vattenfall. BarsebäckI med två reaktorerav
råder liknande förhållanden då tillstånden innehas Barsebäck Kraft ABav
medan driften sköts Sydkraft AB.av

Tillstånden för inneharätten drivaoch kåmkraftverk således fördeladeatt är
enligt följande:

Vattenfall AB Ringhalsverken-
Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmarksverken-
OKG AB Oskarshamnsverken-
Barsebäcks Kraft AB Barsebåcksverken-

förAnsvaret tillståndsinnehavare för drift kåmteknisk verksamhetav
regleras i första hand lO § lagen l984:3 kämtekniskgenom om
verksamhet kärntekniklagen.

Av denna framgår bl tillståndsinnehavaren skall föratt påa att ettsvara
säkert hanterasätt och slutförvara i verksamheten uppkommet kämavfall

att på säkert sätt aweckla rivasamt och anläggningarett i vilka
verksamheten inte längre skall bedrivas.

Vad kostnaderna för detta hänvisas i 13 § lag till lagenavser samma
1992: 1537 finansiering framtida utgifter för kämbränsleanväntom av

ñnansieringslagen.m m

Enligt 14 § kämtekniklagen kvarstår enligt 10 § efterävenansvaret det att
tillståndet har löpt ut.

Av 1 § finansieringslagen framgår avgift skall betalas denatt harav som
tillstånd inneha eller driva kämreaktoratt reaktorinnehavaren. Avgiftenen
skall betalas årligen så länge reaktorn i drift.är



1994: 108SOU 155

fÖHRLlNGS REVEKO 6 27

2 ñnansieringslagen§Av framgår avgiñema skall användas tillatt samma
ändamål i kämtekniklagen l0§ tillägg förmed avgifternaattsom anges

skall bestridaäven nödvändiga kostnader för forskriings- och
utvecklingsverksamhet.

innebärDetta det formella för såväl erläggandet avgifternaatt ansvaret av
under verkens drifttid enligt finansieringslagen det övriga ansvaretsom
enligt kämtekniklagen åligger bolagen äger reaktorema. Någotsom ansvar
för till dessaägarna bolag inte föreligga enligt nuvarande lagstiftning.synes

fallI de driften hanteras de inneharän reaktorn, tex attav annan som
Vattenfall sköter driften såFKA, hela ekonomiskaär koncen-ansvaret

till FKA.trerat

det fall innehavareI tillstånd driftenavbryter reaktor bort-etten av av en
faller skyldigheten, enligt finansieringslagen, erlägga avgift. Då inträderatt
istället skyldighetema enligt kämtekniklagen för kostnader för riv-att svara
ning hantering kämkraftavfall reaktorn. torde innebärasamt Det attav av
avgifterna för den avställda fördelasreaktorn kan på innehavarens övriga
idriftvarande reaktorer.

för verksamhetenAnsvaret såsom det skrivetär knutet till tillståndsinne-är
havaren. Tillstånden har efter folkomröstningen kärnkraft givits på 25om
år.

3.3.2 Analys koncessionsinnehavamasägarna ekonomiska ställning utifrånav
rial

Koncessionsinnehavamas möjlighet uppfylla sina åtaganden vadatt avser
kostnader för rivning hantering kämkraftavfall beror påsamta av a

deras finansiella stabilitet.

Vi har, baserat koncessionsinnehavamas officiella årsredovisningar för
1992, analyserat bolagens finansiella ställning. Vi har därvid koncentrerat
våra analyser till fyra nyckeltal:

Soliditet Nyckeltalet definieras justerat kapitalegetsom
eget kapital obeskattade latent i+ skattreserver -
obeskattade i förhållandereserver till balans-
omslutningen vid årets slut. Nyckeltalet detär
kanske vanligaste för beskriva bolagsatt ett
finansiella styrka.
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Skuldsättnings- definierasNyckeltalet räntebärande skulder isom
SEgrad förhållande till justerat kapital inkl minoritets-eget

intressen vid årets slut.

Riskkapitalandel definierasNyckeltalet justerat kapitalegetsom
inklusive 100% obeskattade del-samtav reserver
ågarlån och reserveringar för framtida hantering

låg- och mellanaktivt avfall i förhållande tillav
balansomslutningen vid årets slut.

Andel anläggnings- Nyckeltalet definieras maskiner, inventarier,som
tillgångar AT byggnader i förhållandeoch tomtmark till balans-

omslutningen vid årets slut.

Vi har valt behandla några nyckeltal relateras till resultaträk-att som
ningen. Anledningen vissa bolagen inte säljerår den producerandeatt av
elkraften till sina förägare marknadsmässiga priser. Priserna istället såsätts

bolagen skall redovisa innebärnollresultat. Det resultatbaseradeatt ett att
nyckeltal redovisar intressanta samband och inte heller jämñrbara.är Vi
har vid inteanalysen tagit hänsyn till eventuella iövervärden Sydkrafts och
Vattenfalls tillgångar.

följerNedan sammanställning koncessionsinnehavamasägamas finan-en av
siella ställning. Analysen baseras på de redovisade boksluten, för årsenaste
1992. bilaga redovisas fullständigaI l analyser.

Forsmarks Kraflgmpp AB FKA

FKAs Vattenfall 74,5%ägare och Mellansvensk Kraftgrupp Aktiebolag
MKG 05,5% har åtagitavtal sig via kraftavgifter förattgenom svara
bolagets samtliga kostnader i förhållande till sina andelar. Verksamheten
skall i princip inte något överskott.ge

kapitalmarknadsskuldFKAs minskas i takt anläggningensamma som
planenligt skrivs Skillnaden mellan amorteringsbehovet enligt låne-av.
villkoren och avskrivningarna finansieras i likhet tillkommandemed
investeringar i sin helhet upplåning hos koncernens intembank,genom
Vattenfall Treasury AB.
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utlandslån riksgäldskontoretFKAs med efterborgen frångaranteras av
Efter VattenfallsMKG. ombildning till aktiebolag den 1 januari 1993 har

riksgäldskontoret övertagit borgensansvaret föräven de tidigare svenska
obligationslånen. garantin fårFör FKA betala avgift 0,5% på viden om
varje tidpunkt utestående del låneskulden.av

Bolagets balansomslutning uppgår till 16,1 miljarder SEK. bolagetsAv
långfristiga lånestock 6,2 miljarder SEK 2,1 miljarder obliga-utgörs av
tionslån och 2,7 miljarder SEK utländska lån. Bolaget har lån frånävenav
delägarna uppgående till 4,5 miljarder iSEK proportion till delägandet.

Fastighetsinteckningama uppgår till 925 företagsinteclcningamaMSEK, till
322,5 MSEK och borgensförbindelsema till 0,2 MSEK.

Nyckeltal va 1991 1992

Soliditet 11,8 9,9

Skuldsittningsgrad 4,42 4,92

Riskkapitalandel 43,5 41,5

Andel anliggningsknpital 71,3 71,2

oxo Aktiebolag om

OKG enligt årsredovisningenägs för 1992 följande:av

Sydlcraft AB 49,5 %
Stockholm Energi AB 13,75 %
Stora Kraft AB 10 %
Värmlandskraft OKG-delägama 8 %AB

SkandinaviskaAB Elverk 7,5 %
Gullspångs Kraft AB 6,25 %
Båkab Energi AB ägt Sydkraft 5 %av

Bolaget har balansomslutning 18,5 miljarder SEK. bolagets lång-Aven av
fristiga skulder totalt miljarder7,4 SEK finansierades cirka 4,2om
miljarder SEK svenska obligationslån och cirka 600 MSEKgenom genom
obligationslån i dollar. Därutöver har delägarna lämnat 2 miljarder SEK i
delägarlån efterställdaär andra lån. Bolaget ställda uppgick tillsom panter
333 MSEK och ansvarsförbindelsema till 153 MSEK.
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Nyckeltal 1991 1992

Soliditet 23,2 24.1

Skuldsitmingsgrad 2,23 12

Risklmpitalmdel 43,9 44,9

Andel mliggningskapital 40,5 33,6

Barsebäck Kraji AB

Bolaget, Barsebåcksverket,äger helägt dotterbolag tillär Sydkraftettsom
AB.

Bolaget har balansomslutning cirka 2,1 miljarder SEK. Bolagetsen om
långfristiga finansiering 647 MSEK skuld 622utgörs tillMSEKav en om
Sydkraft och 25 MSEK avseende reserveringar för framtida hantering av
låg- medelaktivtoch avfall. Bolaget ingahar delägarlån. Bolaget har före-

fastighetsinteckningaroch uppgående till 0991 MSEK. Ansvarsför-tags-
bindelser uppgående till cirka 28 MSEK avseende vissa förpliktelser som
åvilar Sydkraft täcka underskott i törsäkringsfond beredskapslagersamt samt
finns.

Nyckeltal 1991 1992

Soliditet 31,5 36,8

Skuldsittningsgrad 1,00 0,80

Risklapitalandel 46,5 53,7

Andel anliggningskapital 42,5 49,3

Sydkraf Aktiebolag

Sydkraft år ägare till Barsebäck Kraft AB Barsebäck.ägerensam som
Bolaget börsnoteratär bolag med följande ägarfördelning enligt årsredo-ett
visningen för 1992:
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37 %Kommuner
10 %PreussenElektra
8 %SPP

Pensionsfonden 6 %Allmänna
Övriga 23institutionella placerare %
Övriga 16 %

Moderbolagets balansomslutning uppgår till 22,6 miljarder SEK. Av
bolagets totala långfristiga lån cirka 12,1 miljarder cirkaSEK utgörsom
791 obligationslån 9,2 miljarder inteck-MSEK och SEK ochav av revers-
ningslån. Bolaget har inga delågarlån.

borgens- ansvarsförbindelsema 528och uppgår till MSEK, blKoncernens a
vad skyldigheter för kostnader i samband med utbyggnad produk-avser av
tionsanläggningar i gemensamâgda bolag. ställda uppgående till 2,6panter
miljarder består till fastighets- företagsinteck-SEK delen ochstörreav av
ningar.

Nyckeltal 1991 1992

Soliditet 30,1 25,6

Skuldsñtmingsgrad 1,46 2,08

Riskknpitalandel 34,6 29,0

anliggningsknpitalAndel 25,0 21,7

Vattenfall AB

Vattenfall helägt statligt bolag direktägerär i Ringhals.reaktoremaett som
Vidare 74,5 aktierna iäger Forsmarks Kraftgrupp AB ägerman av som
reaktorema i Forsmark. innebärDet sju reaktorema.äger de tolvatt man av

Moderbolaget har balansomslutning 46 miljarder lång-SEK. Deen om
fristiga skulderna uppgår till 16 miljarder 13,5SEK. dessaAv utgör
miljarder SEK skulder till dotterbolag.

ställda i koncernen uppgår till 1,5 miljarder beståendeSEK före-panter av
fastighetsinteckningar.och Koncernens borgensåtaganden uppgår tilltags-

190 MSEK och ansvarsförbindelsema till 94 MSEK. Moderbolagets låne-
garantier uppgår till 29,7 miljarder SEK och underborgen 6,6till miljarder
SEK.
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19921991Nyckeltal
Soliditet 32,9 32,2
Skuldsitmingsgud 0,68 1,44
Riskkapitalandel 39,4 37.6

75.1Andel anliggningskapiul 77,8

Uppsummering

ibedömning lämplig kapitalstruktur bolag börVid vad utgör ettav som en
antal faktorer beaktas;ett

i jämförbara företag,kapitalstrukturen och konkurerande

risken för variation i rörelseresultatet,

på självñnansieringinvesteringsbehov kopplade till kravet samt

övervärden i balansräkningen.dolda-

kåmkraftsproduktion normaltKapitalintensiva verksamheter har högsom
soliditet. beroende rânteutvecklingen.beror bl resultatetsDetta stora ava

bedriver kämkraftproduktion finns dessutom ingende bolag endastI som
tillgångar riskerna med kämkraftpro-verksamhet eller kan balanserasom

turbiner,Investeringsbehovet för utbyte ökad säkerhetduktema. av rn m
för företaguppgå till betydande innebär soliditeten dessakan belopp. Det att

för förutsatt ekonomiskabör högre moderbolagen, derasänsnarast attvara
bedömningställning bedöms fristående från moderbolaget. Vår rimligav en

soliditet för laaftkoncemer överstiga 30 % helstdenna skall och iär att vara
35-40intervallet %.

3.4 Analys det svenska stabilitetsystemetsav

Vår analys det svenska stabilitet syftar till bedöma riskernasystemets attav
fondförmögenhet avgifter inte kostnaderna för rivningoch täckeratt samt

kämkraftavfall.hantering av

Vi i riskanalysenhar beaktat två dimensioner oförutsedda händelser, delsav
hur påverkan kämkraftenshändelsen har på ekonomi, delsstor om
händelsen inträffar efter drifttiden.under eller Sannolikheten för sådanaatt

inträffarhändelser har vi inte bedömt.
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Vi det ändamålsenligt analysera stabiliteten utifrån olikaattanser tre typer
risker;av

1 Kämkraftverkens ekonomi försämras under drifttiden. Skälen härför kan
behov ombyggnader,t reparationer säkerhetsskälex ellervara av attav

avgiften höjs.

2 kärnkraftverken före 25 års driñtidstoppas endera för det bedömsatt
oekonomiskt fortsätta driften eller andraatt skål omöjliggör fortsattatt
drift.

3 Förutsättningarna för omhändertagande kärnkraftens avfall visar sigav
beräknatän efter driften harmer Skälenogynnsamma att kanstoppats. t

högre kostnader eller lägre realrânta.ex vara

Fall l belyser vi med olika känslighetsanalyser, där den skillnadenstora
mellan rörliga produktionskostnader och råkraftpris beaktas.

Fall 2 och 3 belyser vi utifrån analys den finansiella ställningen fören av
de innehar tillstånd driva kärnkraftverkenatt ochsom ansvarsförhällanden
enligt kämteknik- finansieringslagarna.och

Analysema baseras SKIs kostnadsantagande och avgiftsförslag för 1994.

3.4.1 vrkn kn if m nrrifin

För bedöma ñnansieringssystemetsatt stabilitet för oförutsedda händelser
under drifttiden har vi analyserat följande två händelser;

reaktor stängs i förtid,en-

mängden producerad elkraft vid samtliga kärnkraftverk halveras i-
förhållande till SKIs kalkyl.

Under den period reaktor iär drift är för kostnadernaen föransvaret riv-
ning hantering kämkraftavfallsamt reglerade enligt ñnansieringslagen.av
Om reaktor stängs kan kostnader för rivningen hantering kärnkraft-samt av
avfall vad den avstängda reaktorn överföras påavser koncessionsinne-
havarens andra reaktorer.

14-10306
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anläggningstillgångarna för dennedskrivauppstårfall behovsådantl attav
fall innebär ändrift. dettatagits I detreaktorer atteller de mersom ur

kämkrafts-förlikvidationshotuppstårförbrukataktiekapitalet ärhalva ett
bolaget.

försäkrings- ocheventuellatillberäkningar skall hänsynVid dessa tas
skadeståndsersättningar.

hittills-dekan skereaktorernakvarvarande attdrift defortsattEn genomav
aktie-för återställakapitaltillräcldigt medtillskjuter attvarande ägarna

drift möjliggörasfortsattkanförsätts i konkurs attOm bolagetkapitalet. av
driver reaktoremaochfrån konkursboettillgångarnaköperinvesterare uten

vidare.

reak-från de kvarvarandemåste intäktemahittillsvarande ägarnadeFör
fasta kost-för driften, dekostnadernarörligadeför täckaräcka atttorema

kärnkraftavfallhanteringför rivninginklusive kostnaderna samtnaderna av
kapitaltillskottpåavkastningrimligdessutomsamtliga reaktorer samt enav

skall löna sig.driftfortsattför att

avkastningsvärderingtorde baserasinvesterareneutralförKalkylen enen
tillgångarna.av

vilka kostnaderberoendeutdelning blirkonkursboetsinnebärDet a avatt
han-för rivningkostnadermed vadbelastas samtreaktorema avsersom

idriftvarande reak-fallkämluaften. det deförkämkraftavfall Itering av
kämkraftavfallhanteringrivningkostnader formedbelastas samt avtorema

tillgångar ochkonkursboetsminskar värdetreaktornavstängdaför den
blir mindre.kreditoremautdelningen till

opriori-utdelning defår lägre änfordringarprioriteradeinnebärDetta att
kärnkraft-hanteringför rivningkostnadernafordringarterade samt avsom

strikt juridisk synpunktocksåtordekärnkraften utgör. Detavfall varaurav
till kärntekniklagenhänvisningmedmöjligthuruvida det ärtveksamt att

kostnader.avstängda reaktoms Enför denägarekräva nyatt svararnyen
drivaför inneha ochkoncessionerhålladockmåste attägare nyen

föreskriva vilka kostnaderkoncessionsådankan iochreaktorema staten en
för.innehavaren skallkämkraftavfallhanteringrivningför samt svaraav

elkraftpriset på torde dockavgift lägrerörliga kostnader plus är änSå länge
finansiering kost-möjliggöra avseddfortsätta ochdriften reaktorer avav

kâmkraftavfall.hanteringför rivningnader samt av
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För illustrera vadatt händer reaktor vidstängs kärnkraftverksom ettom en
har vi simulerat stängning Reaktor il Barsebäck vid ingången 1994.av av
Avgiften för den återstående reaktorn måste höjas med 53% till 4,6
örekWh. Höjningen med god marginal inom det potentiella avgifts-ryms
utrymmet.

För Barsebäcks reaktorema, med relativt kort återstående avskrivningstid,
torde det kapitalet tåla nedskrivning reaktor. Föregna andraen av en
anläggningar uppstår större problem. För FKA skullet motsvarandeex
händelse innebära delar delägarlånet iatt anspråk för förlusttäckning,tasav
exempelvis omvandling till aktieägartillskott.genom

Om kraftproduktionen halveras under perioden 1994 2010 jämfört med vad-SKI kalkylerat, måste avgifterna höjas med följande belopp:

Erforderlig avgift prknivå
Kirnkrallverk jan 1994

örekWh förändring%
Forsmark 4,2 68+
Oskarshamn 3,1 54+
Ringhals 3,7 +53
Barsebäck 5,0 +68

En sådan avgiftshöjning inomväl det möjliga för avgifts-ryms utrymmet
höjningar.

Med hänsyn till potentialen för avgiftshöjningar finns vissa möjligheter att
inom hanterasystemets oförutsedda händelser under drifttiden.ram
Möjligheterna härför minskar kortare drifttid återstår. Givet prissom ett
på råkraft 18 örekWh och 8 örekWh i rörligaom kostnader exklusive
avgift kan för avgiftshöjningarutrymmet under år1 beräknas till 5.000
MSEK för samtliga reaktorer och 800 MSEK för de reaktorer iär driftsom
år 2010 drifttiden begränsas till 25 år. I detom pessimistiskamest el-
prisaltemativet priset sjunker till 12att örekWh minskar förutrymmet
avgiftshöjningar till 1.000 MSEK respektive 200 MSEK.ca Kalkylen
baseras på SKIs förslag tillatt avgiftshöjningar har genomförts. Kalkylen
förutsätter även reaktorägareatt inte väljer i sådanten fallatt ett stänga
reaktorn för höja avkastningenatt totalt för koncernen.
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f ifrk rm

händelsen ärstabilitet attñnansieringssystemetsför mestDet ogynnsamma
förkvarstående kostnaderdrifttid.års Deföre 25reaktorersamtliga stängs

diagram.följandeframgårkärnkraftavfallhanteringrivning avsamt av

samtliga reaktorer.stängningvidMedelsbehov1:Diagram av

stängningvidMedelsbehov

NRZDOWZN%@VW%DBJ%%GDIlåg I§1%C9

1994hadeverket stängtsForsmarkexempelvis för ärMedelsbehovet om
kronor8 miljardertill knapptminskarBehovet8 miljarder kronor. omdrygt

1994.underbetalatsavgifterdeårverket stängs ett somgenomsenare
Fondmedlen1994.januariprisnivå föriberäknadeKostnaderna är som

oförändrad.realtForsmark antas varaavser

på reak-beroendekärnkraftverk upphöri attverksamheten tfallde ettI ex
uppstår antalsäkerhetsföreslcriftergällandeenligt ettdrivasinte kantorerna

problem.

rivning han-förkostnaderåterståendefinansiering samtförUnderlaget av
då verksam-bortfallerkärnkraftverken reaktorerkämkraftavfalltering avav

intäkter.någraheten genererar

kärnkraftavfallhanteringrivningförkostnadernaför samtAnsvaret avav
någradenne hartillständsinnehavarenåvilar dockkärnkraften oavsett om

inte.ellerintäkter
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verksamheten vid kârnkraftsbolaget uppståNär upphör kommer det att ett
omedelbart behov skriva värdet på kämkraftsanläggningarna tillned noll,att
då anläggningen saknar positivt avkastningsvärde. innebär i sinDet tur att
det kapitalet kan förbrukas. då möjlighet förBolaget saknar attegna svara
återstående kostnader för rivning hantering kämkraftavfall käm-samt av av

Ävenluaftsreaktorema. i detta fall skall hänsyn till eventuella försäk-tas
ringsersâttningar.

jämförelse mellan riskkapital bokfört på anläggningstill-En och värde
följandegångama visar för år 1992:

Anläggnings-
MSEK Rbkkapital tillgångar Differens

Forsmark 6 703 107 7 40414 -
OKG 302 7588 17060 8-
Barsebäck 1421 1 183 41-

nedskrivning till anläggningstillgångamanoll medför således detEn attav
kapitalet förbrukas i samtliga bolag.treegna

företag bedriverde verksamhet kämkraftsproduktion blirI änsom annan
konsekvenserna något intäkter frånannorlunda. bolag har andraDessa
verksamhetsområden kämkraftsproduktion. innebär bolagetän Det att

efterkommer, kämkraftsproduktionen upphör, intäkteräven att att generera
kan finansiera förkostnader rivning hantering kämkraftavfallsamtsom av

kämkraften. Dock påverkas bolagets finansiella ställning negativt då detav
falli detta det nödvändigt skrivaäven är ned tillgångarna beroende påatt

den uteblivna avkastningen från kämkiaften. Uppgifter storlekenom
anläggningstillgångama för Ringhalsverken iinte Vattenfalls årsredo-anges
visning. Motsvarande för övriga därför inteanalys har kunnat görassom
avseende Vattenfall.

Sydkrafts bokförda värde aktierna i Barsebäck Kraft endastAB är
l MSEK. jämteDetta andra åtaganden vad dotterbolaget skall ställasavser

andelen riskkapital cirka 6,5 miljarderär SEK, cirka 2,5mot son1 varav
miljarder SEK obeskattadeär reserver.
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lån tillvadställningstagandensinadockKreditgivare kan ompröva avser
antingenkreditgivama häveriresulteraOmprövningen kanbolaget. att

fåmöjligheternaellerlånen skall lösas attbegärtilläggssâkerheter, attatt
återståendedeninnebära äveni sinkanförsvåras. Dettalån attturnya
riskeras.överlevnadoch bolagensi farozonenverksamheten kommer

riskenkâmkraftverksamtliga stängs,Sammanfattningsvis torde, varaom
för vid denna tidpunktdelvis behövaellerheltskattebetalarnaatt svarastor
kämkraftavfall.hanteringrivningkostnader föroñnansierade samt av

lh3.4.3 r r

efter drifttidenstabilitetñnansieringssystemetsförkonsekvensHändelser av
framför allt;är

kämkraftavfall blir högre,hanteringrivning ochkostnader för av-

kämkraftavfall fördelashanteringochför rivningkostnader av-
kalkylerat,annorlunda i tiden än

kalkylerat.blir annorlundafondförmögenheten änpåavkastningen-

2,5%istället förrespektive 4%2010 blir 1%efter årrealräntan antagnaOm
fonden.respektive överskott iföljande under-uppstår

år RealrântaUllrichöverskott
prisnivå jan 19942047 x 4%l

774 4 071lForsmark -
894255 2lOskarshamn -
273874 4lRinghals -
701742 lBarsebäck -

hantering avfallanläggningar ochför rivningfall kostnadernadetI avav
uppstårosäkerhetspâläggetförkalkylen, med avdragexakt motsvarar

år 2047:följande överskott
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överskott Ål 2047 MSEK
prkuivñjan 1994

Forsmark 7 404

Oskarshamn 5 234

Ringhals 7 351

Barsebäck 3 H2

Ökar kostnaderna inklusive pålägg däremot med 10% uppstår följande
underskott:

överskott år 2047 MSEK
prisnivåjan 1994

Forsmark 3 483-
Oskarshamn 2 462-
Ringhals 45a3-
Barsebäck l 464-

Under den period företag tillståndhar inneha och drivaett kåmkrafts-att
verksamhet de enligtär kämtekniklagen ansvariga för kostnaderna föra
rivning hantering kämkraftavfall kärnkraften.samt Bolagen har ävenav av

efter det deras respektive tillstånd löpt Det dock tveksamtatt äransvar ut.
vad händer bolagen likvideras.som om

För illustrera vad händeratt de totala kostnaderna realt ärsom settom
oförändrade, fördelasde annorlunda i tiden har vi ändratatt kost-men
naderna 1994 2020 med belopp 10% totalaett motsvarar isom av-
kostnader. Kostnaderna under perioden 2021 2047 har ändrats med-
motsvarande belopp.
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Vidtidigare-VidUnder-överskou senare-
läggningMachine2047ar

545545 llForsmark -
079079 llOskarshamn -
546546 11Ringhals -

652652Barsebäck -

minskar.fondförmögenhetenförräntningenförklarasUnderskottet att avav

förinommöjligheterbegränsadeSammanfattningsvis finns således att ramen
årkalkylförutsåttningarna efterfrånavvikelserñnansieringssystemet hantera

möjlighetenEnda årosäkerhetsmarginalen.inom att2010 vilka inte ryms
varandra.förändringarnegativapositiva och tar ut

ñnansieringssystemet är;finns stärkamöjligheterDet attsom

osåkerhetsmarginalstörre-

tillståndsinnehavamafråninsatser-

tredjefrångarantierförsäkringar part-

tillräcklig. Enosäkerhetsmarginalen ärpåpekarHittillsvarande analyser att
onödigt högakunskapgivetdärför dagensmarginal innebärhögre tasatt

avgifter ut.

fall,Endast ivarierar.ekonomiska ställningTillståndsinnehavarnas ett
kämlcraft. Vifråninkomster äntillståndsinnehavarenRinghals, har annat
vid oförutseddasäkerhetenökakostnadskrâvandedet minst sättet attatttror

och derastillståndsinnehavamaövrigakravenhändelser ökaattvore
åtagandentillståndsinnehavamassida förfrånborgen ägamasEnägare.

förMöjlighetenstabiliteten iförbättraskullen attstatensystemet. om-
åtagande kanförrealsäkerheterföreligga kräva ägarnasbedömsbehov -

också övervägas.
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finansiellt stabil ställning harkraftföretagen harSå länge de svenska en
risksituationervår mening väsentligt värde.åtaganden enligt Desådana ett

kämkraft-några kraftbolagnågon eller de ägerinte täcks är att somavsom
såkostnadsöverskridandetfår finansiella problem eller ärverk attstortatt

Effekternafullt de ökade kostnaderna.kraftbolagen inte kan täckaut av
Effekternasäkerheter krävs.finansiella problem kan minskas att avgenom

kraftbolagen inte fullt klarar dessakostnadsöverslcridandenså utattstora
bankgaranti elleråtaganden från tredjeendast täckaskan part,genom

försäkring.

Vår bedömning är att;

kostnadskalkyler ochårlig granskning gjordaav-
borgenrealsäkerheter-

finansiell stabilitet.förbättradger en

från tredjegarantiförsäkringställning till kravkunnaFör parttaatt om
beräkningnödvändigt bl kostnadema.skall ställas det göraär att a en av

utformningen försäkring garantin. Frågortorde beroendeDessa vara av av
blirdärvid aktuella blär a;som

insolventgarantiförsäkring tillståndsinnehavarenträder först när är-
inträffareller kostnadsöverskridandetnär

urvalingå, alla ellervilka kostnadsposter skall ett-

gällavilka limitar skall-
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finskaDet systemet

kärnkraftverken för kostnademaFinland, liksom i Sverige,I att taansvarar
anläggningar.kåmavfall nedmonteringhand och avom

lagstiftningen4.1 finskaDen

reserveringssystemkämkraftslagen finns bestämmelserfinskadenI ettom
kärnkraft-för rivning hanteringkämkraftens kostnaderför täcka samtatt av

kostnaderna för rivning han-avfall. Syftet med bestämmelserna år att samt
åstadkommeskämkraftavfall i förhand skall täckas.tering Detta genomav

årlig avgiftavfallshanteringsskyldige till kontant inbetalarden statenatt en
inbetalda medlen förvaltasöverlämnar förstklassiga säkerheter. Deoch av

kämavfallshanteringsfond. huvudsakliga i dettastatlig De momentenen
är;system

för kämavfallshanteringen.kärnkraftverk beräknar kostnadernal Varje

finska handels-2 På dessa beräkningar fastställer det ochgrundval av
i början varje årindustriministeriet av

vid föregåendeansvarsbelopp slutetavfallshanteringsskyldigsvarje av-
enligt punktberäknade beloppet lkalenderår. detAnsvarsbeloppet är

kämavfalletför framtida utgifterna för hanterade att

fonderingsmål för kalenderårlöpande-

fondandelavfallshanteringskyldigesFonderingsmål det belopp denär som
uppgå till respektive kalenderår.skall under

kämavfallshanteringsfond fastställerFondandel det beloppär statenssom
kämavfallshanteringsfonden.avfallshanteringsskyldige iden skall haatt

förFonderingsmålet lägre ansvarsbeloppet då de fasta kostnadernaär än
kämkraftavfall periodiseras 25-års-rivning hantering översamt av en

period.

3 fonderingsmålet kärnkraftverken avgift tillnå skall betalaFör att en
kämavfallshanteringsfonden så fondandelen 31 likaden äratt stormars

för ifonderingsmålet kalenderåret. Om fondandelen slutet årettavsom
fonderingsmålet för nästkommande år skall skillnadenår större än

återbetalas.omedelbart
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skillnaden4 mellan ansvarsbeloppFör total kostnad och fonderingsmål
hittills inbetalt belopp avfallshanteringsskyldigeskall den fullgodaställa
säkerheter. Industri- och handelsdepartementet kräver dessutom
ytterligare säkerhet för belopp 10ett motsvararsom av ansvars-
beloppet.

Några beiäkningstekniska förhållanden värdaär äratt notera att;som

förl Kostnadema rivning hantering kämkiaftavfall ansvars-samt av
beloppet beräknas i aktuell prisnivå med skäligt tillägg för osäker-att
heten i beräkningen skall beaktas.

avgifter2 inbetalas till kämavfallshanteringsfondenDe förräntas enligtsom
särskilda regler. innebärDessa bl att;a

återlån 75 % varje kämavfallsskyldiges fondandel möjlig.ärav av-
FinlandsRäntesats är Banks grundränta minst 2 procentenheter.+

förDetta närvarande drygt 7 96. återlånetFör skall ställasmotsvarar
betryggande säkerhet,

resterande fondandelar kan låna till 2räntesatsstaten en om-
procentenheter över nämnda grundränta,ovan

eventuella återstående till högsta möjliga avkastning,medel placeras-

vinsterförluster fondförvaltningen tillgodoräknasbelastar fond-av-
andelama,

3 det fallI kämkraftverks fondandel överstiger beräknad kostnadett
återbetalas skillnaden.

4 säkerheter ñnskaDe acceptabla är;statensom anser

försäkringsbolag meddelad kreditförsäkring,av-

ñnsk affärsbank, Sparbank, andelsbank eller Postbanken ställdav-
proprieborgen eller
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fastighetsinteckriing finskt samfund proprieborgensådan eller ställdav-
statsrådet för handels- och industridepartementet godkänt ochsom som
tillförlitligheten jämförasvad beträffar kan med säkerhet enligt punkt l

dylik inteeller Som säkerhet kan godkännas säkerhet haren som en
kärnkraftverkkortare giltighetstid fem år. Inteckningar i inteän anser

godtagbara.

Några principiella skillnader jämfört med det svenska sålunda:ärsystemet

awecklingskostnadGapet mellan inbetalt belopp och beräknad säkerställs
i Finland lämnade säkerheter, i Sverige koneessionsinnehavarensavav

enligt kämtekniklagen. emellertid koncessionsinnehavareOm iansvar en
Sverige i någon framtida situation skulle visa sig sakna finansiell förmåga

fullgöra sitt i sista blitorde det hand dvs skatte-att staten, ytterstansvar,
betalarkollektivet måste stå för kostnaderna.som

Upplupen avkastning tillgodoräknas fonden i båda låndema. det svenskaI
bedömningar viss framtida avkastning fond-realgörssystemet om av

medel. Realräntebedömningen har väsentlig betydelse för avgiftsberäk-
finansiering. finskaning och det den framtida avkast-I systemet antas

ningen inflationen. Realränteantagandet således noll.ärmotsvara

fall uppstårde överskott det i det svenska oklart dettaI är systemet vem
tillfalla.ska det finska tillfaller överskottet den avfallshante-I systemet

ringsskyldige.

det finska avgifterI kan löpande för mycket inbetalda och ellersystemet
för mycket lämnade säkerheter återlämnas. det svenskaI kansystemet
detta bara ske indirekt avgiftssätt-hänsyn till detta vidatt tasgenom
ningen.

Enligt finskadet finns möjlighet till återlän från fonderadesystemet
medel.

4.2 Erfarenheter

förFöreträdare de finska kärnkraftverken ñnansieringssystemetattanser
fungerar väl och ökat finansieringssystemetsdet trovärdighetatt attgenom
kostnaderna för rivning hantering kämkraftavfall förhandisamt av garan-
teras.
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vid för rivning hanteringOsäkerhetspåläggen beräkning kostnaderna samtav
kåmkraftavfall i motsvarande pålägg i Sverige. Imotsvarar stort settav

kåmkraftverkens beräkningar påslag i genomsnitt cirkaanvänds ett om
20 96. Därtill kommer de 10 % totalkostnadema handels- indu-ochsomav

kräver för. osäkerhetspålâgget istridepartementet säkerhet svenskaDet är
27genomsnitt %.

fastighetsinteckningarsäkerheter Voima och TWO lämnarDet Imatran år
respektive proprieborgen företagets Fastighetsinteckningama fårägare.av
inte inteckningar i kärnkraftverk. för fastighetsinteckningarKostnadenavse

lagfartsavgift lagfartsavgift 21,5 %. Sverige motsvarande %.är I ären om
Kostnaden for propieborgen eventuellt ökade fmansieringskostnader iger
ägarföretagen. Några effekter på ñnansieringskostnadema kundemätbara
inte i Finland enligt företrädarna för kärnkraftverken.noteras

formel för beräkning årlig avgift i Finland i kombina-Den användsav som
tillgänglighettion med hög leder troligen till avgifterna betalas inatten

20 årsperiod istället för 25över kalkylerade år. Lönsamheten allt annaten -
förbättraslika sålunda driftåren, tillkommandeunder de senaste attgenom-

förkostnader rivning hantering kämkraftavfall för avfallproduceratsamt av
Årligaväsentligt torde understiga avkastningen för fonden. återbetalningar

därförtorde ske till kärnkraftverken. för inbetalning avgiftFormeln redo-av
visas i bilaga
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Slutsatser

slutsatser viDet dragit våra analyser det svenska jäm-ochsystemetav av
förelser med det finska i huvudsakär följande;systemet

1 Under kämkraftverkens drifttid finns relativt goda möjligheter att
avgifthöjningar korrigera för flertalet händelser antingengenom som

minskar ñnansieringssystemets intäkter eller ökar kostnaderna för
hantering kämavfallet. Möjligheterna härför minskar dockav
successivt allt eftersom återståendeantalet driftar minskar. Det är
tveksamt kan hantera radikalt förändradesystemet förutsättningarom t

driften vid kärnkraftverkenatt stoppas.ex

tillståndsinnehavarnaTre FKA, OKG och Barsebäck Kraft ABav
saknar andra intäkter deän kommer från driftensom av
kämkraftsreaktorema. Bolagens fortlevnad såledesär helt beroende av
kämkraftsreaktoremas lönsamhet.

En ytterligare brist såvittär kunna finna ingenatt prövning sker- -
tillståndsinnehavarnas finansiella stabilitet.av

finskaDet med fullgoda säkerheter lämnas försystemet att inteännu
täckta kostnader för rivning hantering kämkraftavfall erbjudersamt av
därför enligt vår mening högre grad stabilitet och bör därfören av
övervägas.

Efter kärnkraftverkens drifttid finns buffert oförutseddamotsom
händelser kalkylerad riskbuffert 27 96. Hittillsvarande analyser,en om

låtitSKI utföra, intehar motiverat någon höjning dennasom av
buffert.

Visar det sig ändå kostnadskalkylen överskridits haratt kämkraft-
bolagens kvarstående 14 § i kärntekniklagen tveksamansvar en
substans bakgrundmot att;av

bolagen äger enbarttre kämanläggningar under awecklingav- sam-
tidigt inte ställer några kravstaten vad ekonomisksom avser
ställning

bolagens tillgångar kan delas till ägarna eventuellt kanut även
bolagen likvideras
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kämtekniklagen börenligt 14 §åtagandetförfrån ägarnaBorgen
skäl övervägas.dessaockså av

enligttillståndsinnehavamassäkerställandeklarare att ansvar3 Ett av
kärn-hanteringrivningförkostnadernaför samtl-2punkt avovan

kombinerasi finskadetliksominfrias bör, systemet,kraftavfall kan
ska hanteras.kämbränslefondeniöverskottför hurreglerklaramed

sammanhang.i dettaövervägasåterlån kan ävenFrågan om

kostnader;kämkraftverkensförinnebärfinska reglernainförande detEtt av

fastigheter,ipantbrevförlagfartsavgift på 2 % nyuttagna

lämnadeföljdtillñnansieringskostnaderökadeeventuellt av
säkerheterborgen,

fondmedel,återbetalningeventuell av

återlån.till följdñnansieringskostnadereventuellt lägre av

intenärvarandeförkannuvarandetillförhållandeNettoeffekten i system
vilkaförhållanden,specifikabolagsrespektivepåberordå detpreciseras

fondmedel,påavkastningengodkänns,säkerheterborgentyper somav
avgiftsnivå m m.

kostnaderna.belysningräkneexempel vidFöljande avges

i form1994 hade ställtsjanuaridensamtliga säkerheter lOm nyaavper
uppgått tilllagfartskostnadensammanlagdaskulle denfastigheterpantbrev i

bortfallerproprieborgeni formställssäkerhetemaOm640 MSEK.cirka av
merkostnadereventuellatillkommerlagfartsavgiftenkostnad. Förutomdenna

Finlandminskar. Isäkerhetsutrymmettill följdupplåningbolgensför attav
tillåterlåntillMöjligheternamarginell.kostnadendenbedömdes varasenare

riktning.ifördelaktig verkarrelativt ränta motsatt

överskott skermedbedömsgår eller mot-ñnansieringssystemetfalldeI
törutsätt-Underkalkylera.går intebeloppåterbetalning.svarande Detta att

ñnansieringskost-nettoeffektenkostnadskalkylema stämmer,ning attatt
600till cirkakostnadenmaximalasåledes denuppgårnollnadema är
återståendeproduktionsvärdetjämföras medbelopp kanDettaMSEK. att av

gjortSKIenligt de analyser150.000 MSEKenergiproduktion cirkaär som
helt kan över-kostnadernaörekWh. Om18råkraftprisoch antagetett om

örekWh före skatt.0,08dettaelkonsumentemavältras motsvarar
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Vad möjligheterna för kämkraftbolagens ägare ställaavser realsäkerheteratt
för återstående hanterings- och rivningskostnader belyses detta följandeav
sammanställning;

Siffrorna respektive koncern och baseras på SPKs utredningavser Elmark-
naden 1988-1990 SPKs rapportserie 1991:9. Vattenkraftstillgångama har
värderats till 2,4 kronorkWh och kämkraftstillgångarna till 1,15
kronorkWh.

Marknathvärde Fastighetsinteckningar
Miliarder kronor Vattenfall Kärnkraft Total 1992

Vattenfall 76,8 43,5 120,3 1,0
koncernen
Sydkrañ inkusive 24,6 20,4 46,0 1,8
Båkab
Gullspång 4,5 2,7 7,2 0,2
koncernen

finnsDet således lämna säkerheterett stort iutrymme andraatt tillgångar än
kämkraftanläggningar, främst vattenkrafttillgångar.

Av årsredovisningarna framgår inte i vilken utsträckning nuvarande
utländska lån förbundnaär med sådana villkor angivna säkerheteratt ovan
inte disponiblaär säkerhet för bolagens åtagande enligt finansierings-som
lagen. Ett införande de finska reglerna, vad säkerheter, kan därförav avser
kräva övergångstid för möjliggöra eventuella omförhandlingaratten av
lånevillkor. Det kan de ñnska kärnkraftföretagennoteras att har stora
utländska lån.
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ÖHRLINGS1 ANALYS REVEKOAB tacttotttt tctttarátt tattnucttt-Bokslumanalys 07{ch94 tttttttttt tttttttttt Sid 1
BarsebäckKraft AB

êxirsäürjTArkäimrmcAn

Försäljning 1345 963
övrigarörelseintäkter 164 173

RÖRELSEINTÃKTERSUMMA 1509 1136

Rörelsekostnader -1079 -931
FÖRERESULTAT AVSKRIVNlNGAR 430 205

Avskrivningarenligtplan -120 -125
RESULTATEFTERAVSKRIVNINGAR 310 XI

Utdelningaktier andelar 0 I
Ränteintäklcr 12 12
Rântekostnadcr -84 -62

finansövriga intäkter kostnader -2 -0
RESEFTERFINANSIELLAPOSTER 235 29

Extmordinäraintäkter 0 0
Extmordinärakostnader O 0

FÖRERESULTAT BOKSLUTSDISP 235 21

MINORITETENSANDEL t t

Förändringi lagerreservk-surv 0 0
resuljlñindFörändring l-surv 0 1

Förändringack.avskrivn. planöver 0 1
Övrigabokslulsdispusilioner 42 S7
Koncemhidrag 0 l
Aktieåganillskivn l l

FÖRERESULTAT SKATT 103 X6

Skatt SX -26
Minoritetensandel 0 0
RESULTATEFTERSKATT 135 60



178 SOU 1994: 108

ÖHRLINGSANALYS REVEKOAB ttttttttnu tttttuttnt tattontttt-Bokslutsanalys 07413534Ottttttttt tttttttttt Sidz
BarsebäckKraft AB

EALÃNSRÃKNINGJÅR

TILLGÅNGAR
Likvidamedel O i
Knndfordringar 9 4
Varulager Pågåendearbeten 667 742
övrigaornstillgångar 682 196

OMSTILLGÅNGARSUMMA 1358 942

Spårrktoinvesteringsfond 0 U

Aktierobligationer 0 Uniin
Långafordringar 0 0
Maskiner inventarier 904 856
Byggnader tomtmark 205 191111111
Goodwill 0 1
övrigaanläggningstillg 135141

ANLÃWSNINCiSTILLGKNGASUMMA 1251 11x3

SUMMKÃTJLLGANGAR 2009 2125

SKULDER EGETKAPITAL
Leverantörsskulder 91 v0
Skatteskulder 37 4

kortfristigaAndra skulder 308 237
SUMMAKORTFRISTIGASKULDER 435 301

Latentskatt 0 1
tillAvsatt pensioner O

Andralångfristigaskulder 865 G47
LÅNGFRISTIGASUMMA SKULDER 865 647

SUMMASKULDER 1300 948

Minoritetsintressei twbeskatlatl 0 0reserv
Minoritetsintressei kapital 1 Ieget

Lagerreservl K-surv 1 1
ResultatutjfondL-snrv 0 1
AckÖver-avskrivningar 1 1
övrigaobeskattade 172 151 1Ireserver
SUMMAOBESKATFADERESERVER 1172 1115

Minoritetsintresse 1 I

Aktiekapital I 1
Bundnafonder 1 1

fonderFria O 0
Årsresultat 135 60
SUMMAEGETKAPITAL 136 61

;SUMhiiÄ°iSiKULDER1 KAPITAEGET 2609 2125
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Kraft ABBarsebäck

Kim

Affársverksamhcten
1361509 lFaktureradförsäljning

-931-1079Rörelsekostnader- -5l-74FinansielltNetto+-
0reanesultatexklExtraord+- poster

-58 -26Skatt- 297 129från åretsverksamhetMedel

rörelsekapitzlFörändringav
5ETkundfordringar

ET -75varulager
ET 486omsåmtingstillg.övriga
ET -30leverantörsskulder
ET 04liäntefriakonfr skulderövr. -ET 282rörclsckapitalförändringSumma av

FRÅN RÖRELSENKASSAFLÖDE 410ET

0AktierInvestering- -64-56ByggnaderInvesteringMask. inv.- 0OanläggniillgFörsäljning
-64-56investeringsvcrksanthetNetto-

NETTOKASSAFLÖDE 340ET

Finansie
ET lspärrkoutoinsul-+

Aktieâgarñnansiering
00nyemission+

350utdelning- 00ägartillsk.konchidr+-
Láneñnansieñng

ET 0långfristigafordringar
ET Oskulderkortfristigaräntebärande
ET 0latentskatt
ET lpensionsskultler

-218ETskulderAndralångfristiga

ÖRÃ ET 5ING R1v
0ETMEDELLIKVFORANDRING

0OLikvidamedelIB
0IJB 0MEDELS:ALlKVlDA

0checkkredilOutnyttiad
0U lLlKVlDA MEDELDlSPONlBLAS:A
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ÖHRLINGSREVEKOAB lttiiiñill .lütlttilñ 0000003900ANALYS - 07fch94 Sid4att Bokshusanabøs tttottount sttnttottt
BarsebäckKraft AB

KAPITALSTRUKTUR

Kapitalstruktur JEKtotalt kapital
Totalt inkl. Just.

kgpital minoritet skulder Soliditet S013E+
1787 31,5%1991 2609 822 1,00

2125 7X2 1343 36,8% 0,801992

Tillväxt, JEK%
Totalt inkl. Just. Omsätt-
kapital minoritet skulder Ling+

ET ET ET ET1991
1992 -111,5n -4.X% -24,9% -24,7%

Riskkapital Risk-
Riskkapital suliditet

12131991 46,5%
1142 53,7%1992

Skuldstruktur
Totala Kurtfr. Längfr. Latent
skulder skulder skulder skatt+ +

1787 570 865 3521991
1992 1343 361 647 335

Skuldstruktur,% Andel
Kunfr. Längli.Totala Latent utebärrä

skulder skulder skulder skatt k ld+ + s u er
46.2%1llI,%i 31,9% 43,4% 19,7%1991
46,3%1992 26,9% 411,2 24,9%l0l1,11% n
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ooootuuucttoottntsotÖHRLlNGS nototoaooooonooocuuuREVEKOAliANALYS- Sidtouttntttt Sotttotunotnotunttstt07-tbh.04Bokslutsanalys
BarsebäckKraftAB

RÄNTABILITETSTAL föreMI-posterresultat
991

331%ETkapitalRåntabililet totalt RI
00%ETkapitalRäntabilitetpåsysselsatt Rsy

E1 3.ti%före RefsRåntabilitet kapital skattpåeget
2,5%E1ReesRintaliilitet kapitalelierskattpåeget
30%30%Schablonskatt

llllvixlanalysRintabllltcts-8:EGETKAPITAL- minoriteteller inklena-poster;
Kapitaloms.vinslpmc.Rl
OTVOLTotaIt kapital

ETET 21.2%1991
0.4813.0%33%1902

Egetkapitalefterskatt2.
SERsRtRIRecs I-s + - ETETET ETET 693%1991

1,954.0%34.8%33%25% 09.9%1992

+-Ãgti|1skkapital%3.Tillväxtegt-t
övr1-s%Nycm UttlTILLVEK Rccs +-+ - EKkoncbiEKEKEKlll kap

ET ETETETETET1991
0,0%73% 0,0%00%2.5%1992 -4.R%
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ANALYS:att REVEKOAB ttenuteaen toecttttut ttutettuee attttttttl
ett Bokshnsanalys 7|ch94 :staternas euutettcet :attentatet SidG
BarsebäckKraft

RESULTATSTRUKTUR 1992

Bruttomarginal 28,5% 18,1%
Rörelsemarginal 20,5% 7,0%
Vinstmargiital 21,2% 8,0%
Nettomargiital 15,6% 2,6%

Skuldräntzräntebärandeskulder ET 8,5%

LIKVIDITET 1992y
Kassalikviditet 1,21 0,55
Balanslikviditet 2,38 2,61
Disp.likv. medel Omsättning 0,0% 0,0%
Rântetäckningsgrad 3,79 1,47
Sjâlvñnansieringsgmd 5.3 2,0
RörelsekapitalOtnsättning 61% 56%

ANSTÄLLD 1991NYCKELTAL 1992.
Antalanställda 349 351
Arbetskrañsktustnadomsättning 0,0 0,11%
Omsättninganställd 4 3
Förädlingsvärdeanställd ET ET
Nettoresultatanställd l t

lnllationsjustcradevärden
Prisnivå V1992 1991. 1992 p i- .. . ,
Inflation 5,2% 4,0%

Omsättning 1569 l 136
Resultateller 245nansnetttu 29
Investeringar 59 64
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Kraft ABBarsebäck

AVKASTNINGSSTRUKTUR1.
13.5%24,6%kapitalAvkastning påeget
4,3%l2,3%kapitalAvkastning tot
4,8%5,l%skuldräntaGenomsnittlig

-0.5%7,|%Riskbuffcrt
.52ll .73Skuldsättixingsgrad

RESULTATSTRUKTUR2.
l %l28,5%Rörelseresulutomsättning

8,0%,2%2lVinstpmccnt
2,6%5,6%INettoresultatonlsättning
0,0%0,0%ArbetskrañsknstnOmsättn

KAPITALOMLOPP3.
omsättnings-Kapitalets

0.530,58ggrårhastighet
34anställdOmsättningper

RÖRELSEKAPITAL4.
56.4%%6l lRörelsekapitalomsättning , 0.0%0,0%medelomsättningLikvida
0,4%0.v%timrdriilgarcwntsättningKund

65.3%44.2%Varulagernnlsättlting
26.5%28.9%Kortfrist skulderomsättn

SOLIDITETLIKVIDITET,
66.5%58.7%IKassalikviditet
39,6%36.7%Soliditet

TILLVÄXT
-24.7%ETomsättningFörändring

85%ETtotalt kapitalFörändring
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ÖHRLINCSANALYS REVEKOAB ttcscvucoa :sttactctu nttccataw-Bokslulsanalys ll-jall-94 °&#39; Sid l
ForsmarksKraftgrupp AB

RESULTATRÄKNINGAR 199] 1992

Försäljning 4324 4201
övrigarörelseinläklcr 150 103

WRORELSEINTÄKTERSUMMA 4474 4304

Rörelsekoslnarler ;22V50_A iziçq
,FÖRERESULTAT AVSKRIVNINGAR 2224 2227

Avskrivningarenligtplan ___-_72l_7 1513],
RESULTATEFTERAVSKRIVNINGAR 1497 MW

Utdelningaktier andelar 0 H
Rânleinlâkter 44 32
Rämekostnadcr -l493 -1465
övrigalinansintäkter kostnader J -47

H W i iRESEFTERFINANSIELLAPOSTER 39 -205

Exlraordinäraintäkter 0 i
Extraordinärakostnader 0 Q

7 AiFÖRERESULTAT BOKSLUTSDISP 39 -205

MlNORlTETENSANDEL J U

Förändringi Iagerrescrvk-surv 0 t
Förändringrcsuljfond l-surv 0 l
Förändring,ack.avskrivn. planöver 0 U
Övrigabokslutsdispositioner 52 5l 3
Koncembidmg 13l -308
Aktieägartillskolt 0 0

FÖRERESULTAT SKATT 0 0

Skatt -0
Minoritetensandel J 0
RESULTATEFTERSKATT -0 O



1851081994:SOU
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ABForsmark:Kraftgrupp

1992BALANSRÃKNINGAR 1991

TILLGÅNGAR
XX403medelLikvida
1758Kundfordriilgar

17722055PågåendearbetenVarulager
,..l3..2.._34__gâJgeLa_ .. ....,. 2009OMSNLIJFÅNGAR 2551SUMMA

t1invcsteñngslhndSpärrklo

t0obligationerAktier min 26202217fordringarLånga
961710072inventarierMaskiner
18641781tomtmarkByggnader mm

t1Goodwill
00anlâggningstillgövriga

ANLÃGGN1NGST1LLGÄNCA 1410714071SUMMA

16116SUMMA 16621-:

KAPITALEGETSKULDER
121Lcverantöisskulder
01Skaneskuldcr

32692073skulderkortfristigaAndra _32812074SKULDERKORTFR1STIGASUMMA

0 tskattLatent
00pensionerlillAvsatt

1069018891skulderlångfristigaAndra
1069011889LÅNGFRISTIGASKULDERSUMMA

1397113963SKULDERSUMMA

00obcskaltadiMinoritetsintresse reserv
00kapitaliMinoritetsintresseeget

00K-survLagerreserv
O0ResultatutjfondL-surv
tOövcravskrivnirlgarAck

18292342obeskattadeÖvriga reserver u18292342RESERVEROBESKATYADESUMMA

ttMinuñlctsintresse

300300Aktiekapital
1h11Bundnathnder
lUllmderFriu

År§rc§u_lw_s ... .. 316316KA11l&#39;A1.1201.21S1lMMA

16116161121KAPITAEGETSKULDER8:SUMMA
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[.|RL|NGSatt ANALYS KEVEKOA aouocooccuottaccucut oacønuunct
Bokslulsanalys ll-jan-Ud°&quot; &quot;° Sid]ForsmarksKraftgrupp AB

MEDELSANALYSER 1991 1992

Affä
Fakturcradlörsäljning 4474 4394

Rörelseknslnadcr -2250 -2167-
FinansiclllNcuo+- 4458 .mot
Exlmord exkl+- rcarcsnltalposter 0 l

ÃL_______ ._-_L.__.__._._;L. , , .Medelfrån åretsverksamhet 766 326

Förändring rürclsekapilalav
kundlordringar ET 42
varulager ET 283
övrigaomsältningslillg. ET -9X
leverantörsskulder ET l l

kortfrövr. skulderränlcfria ET 784V_Summaförändring _ grörclsekapital ET l02lav

KASSAFLÖDEFRÅNRÖRELSEN ET 1347

InvesteringAktier 0 -0-InvesteringMask.SLi11v. [âyggnzirlcr 74 -IS1-Försäljninganläggmillg l 0
Netto invcstcringsvcrksamhct 74-l 56-l-
NETTOKASSAFLÖDE ET 1191

Finansieringsvcrksamhct
[nsutspärrkontn-+ ET i

Aktieâgarlinansiering
nyemission+ 0 l
utdelning 0 O- koncbidr åganillsk.+- 13l -308

Lâneñuansicring
långfristigafordringar ET -409
kortfristigaräntebärandeskulder ET 4l2
latentskatt ET 0
pensionsskuldcr ET 0
Andralångfristigaskulder ET 199

.. a kV G R --&#39;.&#39;::;::.__T:T 21 fFORANDRINC .LIKV MEDEL 7

Likvidamcdclll_l__ mi till___V i g V 752ALIKVIDA MEDlZLUH 403 XX

.Q1LlLUl1läLSh991k-EE3E_ 2h 12SzADISPONlll.l.lKVllÄ 1412111141; 531 i W217
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tttttczutautoucnttttunttttccut11Rl,lNiS REVIZKUA11ANALYS - Sid4octtncuccctttittttitll.inll.4[Sokslulsaualys
ABKraftgruppFnrsmarks

PITALSTRUKTURKA

JEKtotalt kapitalKapitalstruktur
Just.inkl.Totalt

uSsvliáitc:519%:mineáisk.JsênLaLi
1 4,42134%1140m10551662111 9,9%l 4,92145l1597 91-l1l1992
|

1

JEKTillväxt, °
Omsätt-Just.inkl.Totalt
ningskulderminoritetkapilul +

E1ETETET9911
-l.8%,0%48.3%3,0%1992

Risk-Riskkapital
é___s0liditctlgLekkggilal

43,5%72261991
,6%4117031992

Skuldstruktur
LalentLáugfr.Konfr.Totala

skattskulderskulder +skulder +
703118892074146661991
549106903281145191992

Andel%Skuldstruktur,
räutebârLalcntLâugfr.Kurtfr.Totala
ku 1dcskattskulderskulder rsskulder + r 58.9°A4,3%x1,1%14,1%1011,0%1091 . 54,1°;;3,11%73,0%22,01%.100,09..12 v.
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ÖHRLINGS°° ANALYS ktsvtaxoAlt 0000000000000000000000000000000000000000-Bokslutsaatalys 00000000000000000000ijalholx 0000000000 Sid5F0 rksKrullgrutppArsma

uÄNTAn||.rrt:| IAI. rcsullal liircco-poslcr
1991 1992

Råntabilitcl kapitallnlall Rt UT 7.7%pa
RåntabilitctpåsysselsattkapitalRsy IiT l2.|%
Ilântabilitet kapital[TueskattRelä:get ET I.5%-lpa
Räntahilitcl kapitalefterpå skattRccs ETeget 44.1%
Schahlonskult 30% 311%

EGETKAPITAL Rinlaltllltcls- llllväxlalnalyxs-eller inklminoriteteo-postcr:
Rt vinstpmc. Kapilalmtts.

Totaltkapital VO VF
1901 ET 34.2% ET
1992 7.7% 28,7% 037

Eget2. kapitalefterskull
R-:cs I-s Rt R1 Rs SE+ -1901 ET 00.% ETl ET ET

1002 -i.|. 70.0% 7.7% l0.l% 8.22

3.Tillväxt kapital°. +-Ãgtillskeget
TILLVEK Rees Nycm änI-s% övr+ +-

IB kap EK koncbiEK EK
1001 ET ET ET ET ET
IUUZ 43.3% -7.3% 11.0% I,0% 00%
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cunbcntnottttttttttttttttttttttttotcttttfjnkLlNüs REVEKHAI;ANALYStt tttacutncootntttatcttctocoacocHtiangh;[gukslutsunváysF
BKraftgrupp AForsmarks

19921991RESULTATSILEUKTUR
iiM

50,7%49.7%Bruttomargittal
38,6%33.5%Rörclsentargiutal
28,7%34.2oVinstmarginal
4,7%0,9%Ncttontargittul

17,8%FflskulderräntebärandeSkuldráutla

19921991LtKvunTgL mVW
0,070,24Kassalikviditet
0,611.23Balanslikvidilcl

4,9%1,9%1äntsättttittgmedellikv.Disp.
0,36.03IRäntetäckxnttgsgrad
2.14,4Självfmattsierittgsgrad
XW.31%OntsättningRörelsckapital

1992ANSTÄLLD 1991NYCKELTAL
W

55anställdaAntal
0,0%0,0%omsättningArbetskrallskostttad

879895anställdOmsättning
ETETanställdFörädlntgsvärde
-418anställdNettoresultatl

värdenlnllationsjusteradc
19921991Prisnivå 1992

4,0%52%Nationln
43944653Omsättning
-20541llnansutctttvefterResultat
156181lnvestcñxtgar

1991199.ÅBÅM9_, .____,__,.
300300aktierAntal

-0X0.13l skullaktieVinst
-UAXm0skulluklicVinst c 533v.52JlEKenktic
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NALYS-ÖHRL[N;Smt RRVEKO |g tttttttttt ttttauuzmt tttttttttt:ut SIBNyckc|m| |[,ja94 ttttlttttt :matt-ortnamn: SCBForsmarks Kraftgrupp AB
1991 1992

l. AVKASTNINGSSTRU KTU R
Avkastning på kapitaleget 2,0% 2,8%l-Avkastning på kapitaltot 9,2% 7,8%
Genomsnittligskuldráinta l0.2% |0,l%
Riskbuffen 4,0% -2,3%
Skuldsättningsgrad 7,50 9,09

2. RESULTATSTRUKTUR
Rörelscrcsultatomsättning 49,7% 50,7%
Vinslprocent 34,2% 28,7%
Nettoresultalomsättning 0,9% -4,7%
ArbetskrañskostnOmsättn 0,0% 0,0%

3. KAPITALOMLOPP
Kapitaletsomsättnings-
hastighet ggrår 0,27 l,27
Omsättning anställd 895per 879

RÖ4. RELSEKA PITAL
Rörelsekapitalomsättning 0,6%l 18,9%
Likvida medelomsättning 9,0% 2,0%
Kundfordringaromsättning l 3% 0,4%
Varulageromsätming 45,9% 40,3%
Kon Fästskulderomsättn 46,4% 74,7%

S.LlKVlDHET, SOLIDITET
Kassalikviditet 23,9% 7,2%
Soliditet l 1,8% 9.9%

TILLVÃXT6.
Förändringomsättning ET ,X%
Förändringtotalt kapital ET 3,0%
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tttttottcocnutocttntOttttttittjHkLrNas REVEKOAnANALYSttu Sid&quot;&quot; I&quot;H-jaia-vráBokslulsanalys
OKG AB

1992REsUyrATRÅKNlNGAR. 1991

30303 SXIFörsäljning
mr.98rörelseintäklcrövriga ____A_3a3IRÖRELSEINTÃKTER 3256SUMMA

4,163_-l5____Rörelsckosluadcr4 ___ _, [S731660FÖREAVSKRlVNINGARRESULTAT

_-Ll_›-446planenligAvskrivningar VV V 123l1214AVSKRIVNINGAREFTERRESULTAT

l2andelaraklicrUtdelning
2224Ränteintäklcr

160I42Ränlekostnadcr
J51_7-,;2___kostnaderintäktcråLfinansövri a bN__iA rhV -19876POSTERFlNANSlELLAEFTERRES

00intäkterExtraordinära
l0kostnaderExtraordinåra mM0x7aFÖREBOKSLUTSDISIRESULTAT

i0ANDELMINORITETENS

lik-survi lagcneservFörändring
00resuljfond I-survFörändring
00planavskrivn.överack.Förändring

-222189Övrigabokslulsdispositioncr
4242lIKoncembidrag

00Aktieâganillskon
4FÖRE 9SKATTRESULTAT

-2Skatt
O0andelMinoritelcns
36ATTSKEFTERRESULTAT
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ÖHRLINGSANALYS RHVIZKOA11 cctottoacc tottatcøct tttototutt-att Boksluuanalys |ljar4 iitttcttoc cotcooottnOKC BA

BALANSRÄKNINGAR 1991 1992
TILLGÅNGARR
Likvidamedel 77 3
Kundfordringar 283 137
Varulager8:Pågåendearhclcn 139l 12 2l

.,,,L7-_. J14, ,. W ,iOMSTlLLGÅNCiARSUMMA 1515 1446

Späwktoinvcsleriiigslinid 0 0

Aktierobligationer l7l 204mm
Långafordringar 9376 9700
Maskiner inventarier 6234 5937
ByggnaderSLtomtmark 1307 1209min
Goodwill 0 0
övrigaanlâggningslillg 2 0YV 7ANLÃGGNINGSTILLGÅNUA WWWSUMMA HA _170911 17060
SUMMATILLGÅNGAR 18605 18506

SKULDER EGET KAPITAL
Leverantörsskuldcr 144 220
Skancskuldcr 0 0
Andrakortfristigaskulder 3747 2590
SUMMA _7 ___KORTFRISTIGASKULDER 3891 2810

Latcntskatt 0 0
Avsatttill pensioner 1 I
Andralångfristigaskulder 8594 9358

LÅNGFRISTIGASUMMA SKULDER 8595 9359

SUMMASKULDER 12486 12169

iMinoritelsinlrcssci obcskatwrl 0 0reserv
Minoritetsintrcssci kapitaleget 0 0

LagerreservK-surv 0 0
ResultatutjfondL-surv 0 0
AckÖvcravskrivningar 1 0
övrigaobeskalwde 31102 92251reserver _4__ m __ gSUMMAOBESKATTADIZ 622.4RESlZRVl-IR 6002

Minorilclsinlrcssc 0 0

Aktiekapital -m nu
Hnndnalinidcr 20 20

fonderFria 0 0
1115195014 1v
SUMMA1Z1l{IKAll&#39;1&#39;l. 116 113

SUMMASKULDER8: EGETKAPITA 105 185m
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000000000000000000000000000000000
Sid3&quot;lljian-J-tBukslutsanalys

OKC AB

1992MEDELSANALYSER 1991

Affärsverksamhctcn
3256 3134-Faktureradliirsäljning

-1596 -1563Rörclscknslnadcr- 321138FinansielltNcllu 1+-
Extraord exkl rcarcsullat 0 Upuslcr-

,,-,_.__t2;§.l.3L,______-___, ..:l.. ,,,. , 240årets 520Medelfrån verksamhet

rif-rclsckapilalFörändringav
l-IT 145kundfordringar
ET -7Tvamlagcr
ET -77ornsällningslillg.övriga

71ETIeverantörsskuldcr
;llLLFJI1°;0, --.. , , ,,,, , ET -102Summaförändring rörclsckapitalav g

RÖRELSENKASSAFLÖDEFRÅN ET 149

-33Aktier I 40Investering- -55-XSInvesteringMask. inv. Byggnader-anlä 0Försäljning I ü-87investcringsvcrksamhct -223Netto-
NETTOKASSAFLÖDE ET 61

Finansieringsvcrksamhct
liTspärrkontolnsu U-+

Aktieågarlinansiering
0 0nyemission+

utdelning 0 -0- äganillsk. 121 424koncbidrSt.+-
Lånefmansicring

IST -333långfristigalhrdnngar
kortfristigaräntebärandeskulder ET -985

ETlatentskatt I
Fflpensinnsskuldcr -U

skulder ET 764Andralångfristiga

FÖRÄTLDÄLYÅSÄLRS. lillV fA .i.i ;, ET -7-1FORANDRlNCLIKV MEDEL

7Likvidamctliilljgr 1
M 77 iMEDIZIJUHSzALlKVlhA

üliümeásbllufqkikrvxh 14 iv.. Mlillål,llS:AllSlNlHl, I.IKV1IA H I

14-10307
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ÄHRLINGSANALYS REVlEKUAH cocctnttotcccococcuctatzotucco-Ott BOkShHMHEHYS atatcoouncjang4 naotccocza
OKC AB

KAPlTALSTRUKTlJR

Kapitalstruktur kapitaltotalt JEK
Totalt inkl. Just.

kapilal minorilcl skulder Jüulidilcl _§na E
l8605 4312l99l 14293 232V... 2.23
I8506 44671992 14039 24.1%. l 2

Tillväxt, JEK%
lblall inkl. Just. Omsätt-
kapilal minorilcl skulder ngg+

ET ET ET ETI99l
l992 -l,5Å- 16% 4,7%3%

Riskkapital Risk-
Eklöniê;_ .;°idi&#39;°&#39;

-.Xlñl 43.9%IWl
IWZ 8302 44,9%

Skuldstruktur
Kortfr. Långfr.Totala Latcnl

skulder skulder skulder skall+ +
389714293 8595l99l Hull

l4039 2812 9359 I8671992

Skuldstruktur, Andel%
Kunfr.fatala Långfr. Latunt räntebär

.S..l.d9i._......§KEMST.. SBMCL skau 1l_lI_|__°_r...-5 . A 67,3%27,3% 60,1% 12,0%l | ll,0%.w
67,5%1902 20,0% 00,7% 13.3%l00.0%
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ÖHRLINGSkliVliKt 00000000000000000000ANALYS AB 00000000000000000000- 0000000000[0ks|ul$aa|ys 00000000000000000000 S000
OKGAlf

RÄNTAIHI.IIPTI&#39;S&#39;|AI,resultatRin-co-postcr
1991 1992

Iünlahilitct ET 52%påtotaltkapitalRt
kapital ET 03%Rântabililclpåsysselsatt Rsy

före ET 41.5%Ränlahilitctpå kapital skattRcfscgcl
Rånlahilitcl kapitalefter ET 32%på skattRcescgct -Schahlnnskatt 30% 30%

ETEG KAPITAL Rintlbllllcls- llllvixtnualys-efter inklminoriteteoqaostcr:
vinslpmc. Kapitaloms.RI °

VO OffTotaltiupllull.
ETET 37.4%IW

30.7% 7IWZ 52% It.

Eget skatt2. kapitalettor
SERt RsRates RII-s +

ETET ET ET1001 EI 70.4%
3.23704W. 52% 52% 82%I9°2 -3.2%

+ÄglillskTillväxt kapitalv.3. eget
I1LLVEK Nyem l lld I-s% övrRees +-+ -EK EK koncbiEK EKIB kap

ET ET ET1991 ET ET EI
tI,0°. I% 6,9% 0,0%M02 21.6% 4,2% t.
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ÖHRL|NGSVi ANALYS REVEKO autttfaccuA cttccouucu ttttttttct ttçostuaat
UI IUUUCÖGOCCÅCIUUUUUUUCCCCUCCU
OKC AB

RESULTATSTRUKTUR 1991 1992
i rv __

Bruttomarginal 5 ,0%l 50,2%
Rörclscmarginal 37,3% 35,8%
Vinstmarginal 37,4% 30,7%
Ncttomarginal 23% -v,3%

Skuldränlaräntebärandeskulder ET l2.l%

LIKVIDITET 1991 1992:- zk
Kassalikviditet l 0 0,08
Balanslikviditct 0,39 0,5l
Disp.likv. medel Omsättning 23% 0,6%
Råntetäckxliilgsgrad 1,07 0,83
Självfmansieñngsgmd 2,3 2,9
RörelsekapitalOmsänning 19% 23%

ANSTÄLLD 1992NYCKELTAL I 199l

Antalanställda 998 1024
Arbetskraftsktxstnadxmsättning 0,0% 0,0%
Omsättninganställd 3 3
Föiidlingsvärdcanställd ET ET
Nettoresultatanställd 0 -0

lnflationsjustcradcvärden
1991 1992Prisnivå 1992

_
Inflation 5,2% 4,0%

Omsättning 3386 3136
Resultatefterlinansnctti 79 98
Investeringar 232 X7

93m.. ,-...-9__....__1_2Z.._.
, . . . .

Antalaktier 900 900
Vinst aklic [skatt 1.08 -022
Vinst aktie skutt 41.150.06c
JEKaklic 4.79 4,96
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v ltitliiit tttttiitititttttlüüiti
sanumuvr -mll-jzin-94SCB-Nyckeltalm

OKG AB
19921991

AVKASTNINGSSTRUKTU R
4,4%,8%på lAvkastning kapitaleget
5,2%6,5%på kapitalAvkastning tot

8,0% 8,3%Genomsnittligskuldrânta
.4% 23,1%Riskbuffen

l 43,3lSkuldsåttningsgrad

RESULTATSTRUKTU R2.
50,2%.0%5IRörelseresultatomsättning
30,7%7,4%3Vinstprocent
-,3%2,3%Nettoresultatumsättning
0,0%0,0%ArbctslcrañskostnOmsättn

3. KAPITALOMLOPP
Kapitaletsomsättnings-

0,17IXhastighet ggrår 0
i 33Omsättning anställdper

RÖRELSEKAPITAL4.
43.5%-72,9%Rörelsekapitalomsättning

%2,4% lmedelomsättningLikvida
4,4%8,7%Kundfordringaromsättning

38,7%35,0%Varningaromsättning
89,6%l 19,5%Konfrist skulderomsättn

SOLIDITETLIKVIDITET,5.
8,3%9,7%Kassalikviditet

.2% 24.2%23Soliditet

TILLVÃXT6.
23.7%ETFörändringmisättning
-0.5%ETFörändringtotalt kapital
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ÖHRLINGS tcttttictvANALYS REVEKOAH atttottttn tttcnntcot- SidBokslulsailalys 11-jan-94&quot; “ 1
SydkraftAB

RESULTATRÄKNXNCAR 19921991

Försäljning 65586543
övrigarörclsciiuäklcr 377 407

RÖRELSEINTÃKTERSUMMA 6920 6965

Rörelsekostnader -6097 -6146
_ ____FÖRERESULTAT AVSKRIVNINGAR 823 819

Avskrivningarenligt -246 -242
_________RESULTATEFTERAVSKRIVNINGAR 577 577

0UtdelningaktierAZandelar 1
866Ränteintäkter 700

-569 4132Räntekosulader
finans kostnaderövriga intäkter 0 O

RESEFTERFINANSIELLAPOSTER 708 611

Extraordinäraintäkter 16 393
Extraordinärakostnader 0 0

FÖRERESULTAT BOKSLUTSDISP 724 1004

MINORITETENSANDEL 0 0

Förändringi lagerrcscrvk-surv 0 0
Förändringresutjjbnd l-surv 0 0
Förändringack.avskrivn. plan 0 0över
Övrigabokslutsdispositioncr -159 77
Koncembidmg 10 46
Aktieäganillskott 0 0

FÖRE 575 935RESULTAT SKATT

8XSkatt -7I
Minoritetensandel 0 0

504 847RESULTATEFTERSKATT
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.000 000000000000000000000000000000
Bokslulsaitalys ll-jal1-94&#39;&#39; Sid2&quot;&quot;&quot;

SydkraftAB

gALAESRÃKNINGAR ii--°1§9ii§&#39;11992i v
TILLGÅNGAR
Likvidamedel 3020l 192
Kundfordringar 935 864
Varulager Pågående S3arbeten 74
övrigaomstillgångar 1068 837

OMSTILLGÅNGARSUMMA 47743269

investeringsfondSpärrkto 0 0

Aktierobligationer 7228 8706mm
Långafordringar 3104 4201
Maskiner inventarier 3701 4097

8Byggnader tomtmark 866 9. lmm
Goodwill 70 13
övrigaanlägguingstillg 59 2

ANLÃGGNINGSTILLGÅNGASUMMA 1783815028

.liiiácxncxx 13297 722612A i

SKULDER EGETKAPITAL
[sverantörsskulder 385 270
Skatteskulder 26 l 1
Andrakortfristigaskulder S9 330731
SUMMAKORTFRlSTlGASKULDER 3570 3588

Latentskatt 0 0
till pensioner 14 12Avsatt

Andralångfristigaskulder 8008 12051
LÅNGFRlSTlGASUMMA SKULDER 8022 12063

SUMMASKULDER 11592 15651

Minoritetsinlressx.obeskattadi 0 0reserv
Minoriletsintressei kapital 0 0eget

Lagerreserv 0K-surv 0
Resultatutjfond 0 0L-surv
Acköveravskñvningar 0 0
övrigaobeskattade 2769 2549reserver
SUMMAOBESKATTADERESERVER 25492769

Minoritetsintressø. O 1

Aktiekapital 1325 1325
Bundnafonder 2057 2057

fonderFria 50 1713
Ägg-Met _§.Q4_.... 14.7

_. ÖV 3.3VV . ,SUMMAEGETKAPITAL 3936 4412

SUMMA 18297SKULDER EGETKAPITA 22612
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000000000000000000000000000000
Iljau4000 00000000000000000000

SydkraftAB

MEDELSANALYSER 1991 1992i- .
Affårsvcrksamhctcn
Fakturemdförsäljning 6920 6965

Rörelsekostnader -6097 -6146- FinansielltNetto 34l3l+-
Extraord exkl rearesultat 16 393+- poster

Skatt 7 -XX-Medelfrån årets H58verksamhet 899

Förändring rörelsekapitalav
kundfordringar ET 7I
varulager ET 21
övrigaomsättningstillg. ET 231
leverantörsskulder ET 51

kortli skulderräntefriaövr. ET l33
Summaförändring rörelsekapital ET 341av

KASSAFLÖDE RÖRELSENFRÅN ET 1499

InvesteringAktier -2 98 550l 1-InvesteringMask. inv. Byggnader -625 -797I-FörsäljninganlâggrLtillg 206 642
Netto -1705investcringsverksamhct -2617-
NETTOKASSAFLÖDE -zonET

Finansieringsvcrksamhet
lnslutspârrkonto ET 0-+

Aktieâgarñnansiering
nyemission 1937 0+
utdelning 0 -371- koncbidr ägartillsk. 10 -I46+-

Lånefinansiering
långfristigafordringar ET -I097
kortfristigaräntebärandeskulder ET 0
latentskatt ET 0
pensionsskulder ET -2
Andralångfristigaskulder ET 4043

Q [Q QANQQINQAEVBLGA ET mn
FORANDRINGLIKV MEDEL ET 1828

LikvidamedelIB 192W,AA__0____A l
A _b__ _ Mn 7S:ALlKVlDA MEDELUB 3020I |02

Outn ttad checkkrcdit in ,_____l_t__á____ü__rSzADlSPONlBLALIKVIDA MEDl-Il.U I02 3020l
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ÖHRLINGS tttttttottREVEKO tnttuttott tttctcttttANALYS AB- SMÅ;||ja|.94 uactacattc ttttttttttBoksluuanalys
SydkraftAB

KAPITALSTRUKTUR

JEKKapitalstruktur totalt kapital
inkl. Just.Totalt

Si1aEskulder Soliditetminoritetkapital - , 1,4612794 30,1%18297 55031991
2,0816813 25,6%57991992 22612

JEKTillvä áx
Omsätt-inkl. Just.Totalt
ningskulderminoritetkapital +

ETET ETET1991
0,7%31,4%5,4%1992 23,6%

RiskRiskkapital
SoliditetRiskkapital

34,6%1991 6334
29,0%1992 6564

Skuldstruktur
Lâugfr. LatentKonfr.Totala
skulder skattskulderskulder ++

8022 83139411991 12794
12063 76539861992 16813

AndelSkuldstruktur,%
räntebârKortfr. Långlr. LatentTotala
skulderskulder skattskulder skulder +v

62,7%62,7% 0,5%30,8%100,0A.1991
i 71,7%4,5%71,7%23,7%1902 100,0%
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ANALYScan R|3VEK| -sou-ococoaorotutottuotcovttnoottooootco
nu Boksiulsanzüys tcootcooct||J-a.,4 coocn-cutunun...- Sim5
SydkraflAli

RÄNTAnt1.trr:rs&#39;rAI.resultatfiin-vn-poster
1991 1992

RântabilitclpåtotaltkapitalRl ET 7.l%
RåntabilitctpåsysselsattkapitalRsy ET LZ%

Rånlabilitet kapitalföreskattRcfs ET 10.8%eget
Rântabilitctpå kapitalellerskattRces ET I.U%eget I
Schablonskatt 30% 10%

EGETKAPITAL Rintabllllcts-84tlllvixtanalys
eller inklminoriteteo-poster;

Rt vinslpmc. Kapilalums.
Total kapltall. V0 Off

IOQI ET l3.7% ET
1002 0% 20.4% 0,34

Eget2. kapitalettorskall
Rccs Ls RI Rt Rs SEj+

W ET 84.0%l l ET ET ET ET
WZ 5,8%l 89.2%l 9,0% 00.- 51.7% 2.62

+-Ãglillsk3.Tillväxt kapitaleget V.
TILLVEK Rees Nycm lltd SLl-s% övr+ ---IB kap EK EK konchiEK EK

l99l ET ET ET ET El ET
l002 531% 16.3% 00% 7.2% 4,9% -l.8%
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ÖHRLINGSREVEKOANALYS AHatt tttttttttt tttttttttt tttttttttt attentatet.Boksluaânfzüysttt l|ja94 tttttttttt tttttttttt tttttttttt Sida
SydkraftAB

RESULTATSTRUKTUR 1991 1992

Bruttomarginal 11,9% 11,8%
Rörclsemarginal 8,3% 8,3%
Vinstmarginal 18,5% 20,7%
Ncttomarginal 10,2% 8,8%

Skuldrântaräntebärandeskulder ET 11,3%

LIKVIDITET 19921991

Kassalikviditet 0,81 1,18
Balanslikviditet 0,83 1,20
Disp.likv. medelOmsättning 17,2% 43,4%
Räntetäckningsgrad 2,24 1,73
Sjålvñnansieñngsgrad 0,3 0,5
RörelsekapitalOmsättning -22% -26%

ANSTÄLLDNYCKELTAL 19921991

Antalanställda 1833 1720
Arbetskraftskostnadomsättning 0,0% 0,0%
Omsättninganställd 4 4
Förâdlingsvärdeanställd ET ET
Nettoresultatanställd 0 0

lnllationsjusteradcvärden
Prisnivå 1992 1991 1992

Inflation 5,2% 4,0%

Omsättning 69657197
Resultatefterfinansnetto 736 al l
Investeringar 2036 2347
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ÖHIUJNGSANALyS REVEKO An tur-nunnan: tttttttttt:som: tttttttttt
SCB-Nyckeltal tvttttrxt: SCBut l|iun4 ttxttttttt

Sydkraft AB
1991 1992

AVKASTNINGSSTRUKTUR
9,9%Avkastningpå kapital 12,1%eget

Avkastning 7,0% 6,4%på kapitaltot
Genomsnittlig 4,6% %skuldrânta l

1,3%Riskbuffcrt 2.4%
2,65Skuldsättningsgrad 2,l l

2. RESULTATSTRUKTU R
1,9% 8%Rörelseresultatomsättning l I l

18,5% 20,7%Vinstproccnt
8,8%10,2%Nettoresultatomsättning

ArbetskraftskostnOmsättn 00% 0,0%

3. KAPITALOMLOPP
Kapitaletsomsättnings-

0.38 0.3lhastighetggrår
Omsätlning 4anställd 4per

RÖRELSEKAPITAL4.
41.3% 7.0%Rörelsekapitalomsättning l
l 7,2% 43,4%Likvida medelomsättning

Kundfordringaromsättning 13.5% 12.4%
0,8%Varulagcromsätuimg l %
1,5%Kortfrist skulderomsättn 5I .6% 5

SOLIDITET5. LIKVIDITET,
89,5% ,6%Kassalikviditet l 3l
32,1% 27,4%Soliditet

TILLVÃXT6.
ET 0,7%Förändringomsättning

3,%kapital ET 2Förändringtotalt
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.Än ttlituttxt sttuutvrnaoaamt-øooduÖHRLINGS REVEKQANALYSmo: Sid]&quot;H-jun-94Bokslulsanalyz;u
VattenfallAB

RSÃSIILTÄT-KÃKNINCVAR 19921991 -- .
mmsl8304Försäljning

00rürelseiutáikteuövriga ___,RÖREL$ETNTAKTEI{ 18304 18128SUMMA

EMU1219..6. lRörclsekostrlager - _____. 6108 5453FÖREAVSKRNNINGARRESULTAT

393-I-1424enlig planAvskrivningar
40654684EFTERAVSKRIVNINGARRESULTAT

OOandelarUtdelningaklier
1346691Räntcintâktcr
S52-2084 -2Räntckosmader

0Okostnaderintäkterfinansövriga _ 2759FlNANSlELLAPOSTER 3291EFTERRES

W 0Extraordinärainriktar J
-840 u-l 186kgsmugerExtraordiuâra 4 15732641BOKSLUTSDlSPRESULTATFORE

0 .MFNORITETRNSANDEL

0 0Iagerruscrvl k-surviFörändring
0OFörändringNSUljÅiJndI l-surv
Uplan Uförändringack,avskrivn.över

-570 614bokslutsdisposiliozacrOvrigu
3580Koucembldrag

00Aktieâgartillsknn
FÖRE 254520. |RESULTAT SKATI

-591 -1121Skam
00Migoriteleusandel .m 142.1RESULTATEFTERSKATI
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ÖHRLmGSti ANALYS REVEKOAB ocucunoucc0000000100ntuncoccoc
000 |lja|4 00000000000000000000
VattenfallAB

.ugnxggS34 KNWCAE 199155- 1992--
TILLGÅNGAR
Likvidamedel 17 I
Kundfordringar 231 24241
Varulager Pågående. arbeten 1642 1737

4350 3926
___._OMSTILLGÅNGARSUMMA 8320 8088

Spânktoinveslcringsfond 0 1

Aktierobligationer 1305 2773mm
Långafordringar 188 424
Maskiner inventarier 0 0
Byggnader iomtmai 34328 34492mm
Goodwill 3 133
övrigaanlâggningstillg 0 0

ANLÃGGNINGSTILLGÅNGASUMMA 35824 37822

1459110-441u :

SKULDER EGETKAPITAL
Leverxntörsskulder 4598 4784
Skatteskulder 163 1171
Andrakonfristiggskulder 10683 5897
SUMMAKORTFRISTIGASKULDER 15444 11798

Latentskatt 0 0
tillAvsatt pensioner 2353 2384

Andralångfristigaskulder 7741 13792
LÅNGFRISTIGASUMMA SKULDER 10094 16176

SUMMASKULDER 25538 27974

Minoritetsintressei obeskattad 0 0reserv
Minoritetsintressei kapital 0 0eget

LagerreservK-surv 0 l
ResultatutjfoxidL-surv 0 0
Ackövemvskrivningar 0 0
övrigaobeskattade 8725 8111reserver
SUMMAOBESKATTADERESERVER 8725 8111
Mixioritetsinlrezw l 1

Aktiekapital 6585 6585
Bundnafonder 1316 1316

fonderFria 500 500
11110 |424_.__...__

.. 717 .. 1SUMMAEGETKAPITAL 9881 9825

SUMMASKULDER EGETKAPITA 44144 45910
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OCUCUCCOCCOCUCICOOCU000003030.CC.
Sid3&quot;&quot;ll-jau-94Bokslulsanalys

VattenfallAB

MEDELSANALYSER 19921991 ..
Affärsverksamheten

ZXFaktureradförsäljning 18304 181
Rörelsekosmadcr -12196 42670- -1306FinansielltNetto -1393+-

exkl -650 186Extrzord rcaresultat -l+- poster
-591 -1l2lSkatt- 3474 1845Medelfrån åretsverksamhet

rörelsekapitalFörändringav
ET 13kundfordriugar
ET -95varulager
ET 424omsättningstillg.övriga
ET 86lcverantñrsskulder 1
ET 2jriutefria -89lkonfrskulderövr.

-8510ETlörindring rörelsekapitalSumma av

RÖRELSENKASSAFLÖDEFRÅN ET .sus

-866Aktier 0investering- -29lInvesteringMask. inv. Byggnader 0- 621anlåggnlillg 0Försäljning
-31550lnvesteringsvcrksamhctNetto-

NETTOKASSAFLÖDE ET -9820

Finansierlngsvcrksamhct
ET 0lnsut spârrkonlo-+

Aktieågarñnansiering
O0nyemission+

-1480utdelning 0- 3580koncbidr. âgartillsk.+-
Lånefinansiering

ET -236långfristigafordringar
ET 5080kortñistigaräntebärandeskulder
ET 0skallatent
ET 31pensionsskulder

6051ETlångfristigaskulderAndra

13_1 O
ET -16FORANDRINGLlKV MEDEL

170medelLikvida 113 ___,17 1LlKVlDA MEDELUB82A

Gunnlaid checkkrcdil 1 J.. . 7- . ,A., , . ,MEDISI,U 17 lDlSPONlBLALlKVlDA82A
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ÖHRLlNGS utcocacuuuANALYS REVEKO tctatcttotAB attentatet-Bokslutsaxialys l|jant4 ctcauuotut ontttttatt Sid4
VattenfallAB

KAPITALSTRUKTUR

Kapitalstruktur JEKtotalt kapital
Totalt inkl. Just.

minoritet skulder Soliditet S012:Elgpital t
14509 29636 32,9% 0,681991 44144
147921992 45910 31l 32.2% 1,4419

JEKTillväxt, °o
inkl. Just. Omsätt-Totalt

ningkapital minoritet skulder+
ETET ET ET1991

1992 411% 2,0% 5,0% -1,0%

Risk-Riskkapital
SoliditetRiskkapital

17397 39,4%1991
1992 17247 37,6%

Skuldstruktur
Kortfr. Långfr. LatentTotala

skulder skulder skulder skatt+ +
26181991 29636 16924 10094
24331992 31119 12509 16176

AndelSkuldstruktu %
Kortfr. Långfr. räntebärTotala Latent

k lskuldcr skulder skulder skatt d+ s u cr
33,1%l00,0% 57,1% 34.1% 8,8%1991
68,2%40.2% 52,0% 73%1992 l 00.0%
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0000000000000000000000000000000000000000ANALYS.Ö||RL|NGSREVEKOAH000 Sid5000000000000000000000000000000nianBoksmlsanmys000
VattenfallAll

RÄNFABlLFl fön-oo-poslrrETSTALresultat
I9921991

l2.0%ETkapitalRttotaltRånlabililet
I7.0%ETkapitalRsysysselsattRåntzbilitetpå
lX.8%ETRefsföreskallkapitalRäntzbiliteteget 10.7%ETefterskallRccskapitalRåntabilileteget 30%30%Schablonskalt

llllvixtanalyss.Rintnhllltets-KAPITALEGET - minoritetinkleñereo-posler; Knpitaloms.vinstproc.RI
OTVOkapitalTotaltl. ET25.8%ET1901

0,4023.3%9,4%|992

skattkzpltalefterEget2. SERsRlR1l-s +Recs - ElETETET7l.l%ETl00| 2.07R.7%9,4%94%47.3%5.l%1002

+-Ägtillskkapital-.Tillväxt3. eget övrl-s%UtdlNycm +-EK RecsTlLLV + - EKkoncbiEKEKEKkanIB ETETETETETETl90| -0.0%.7%I13.9%00%%l211%992l
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ÖPIRLIN;Scat ANALYS REVEKOA ccusoooctt ttcnccocoo uccottncoc cuocncoctcUli Bokslulsaualys |lja4 CCOCCOCCCOüCCCCOCCCCCQCCCCUCCCVattenfallAB

RESULTATSTRUKTUR 1991-i 1992

Bruttomarginal 33,4% 30,1%
Rörelscmarginal 25,6% 22,4%
Vinstmarginal 29,4% 29,8%
Nettomargixial 18,0% 15,2%

Skuldräntaräntebärandeskulder ET 17,1%

LIKVIDITET 1991 1992

Kassalikviditet 0,39 0,51
Balanslikviditet 0,49 0,65
Disp.Iikv.medel Omsättning 0,1% 0,0%
Rintetåckningsgrad 2,58 2,04
Sjâlvñnansieringsgrad ET ET
Rörelsekapitall Omsättning -39o 8%

ANSTÄLLDNYCKELTAL 1991 1992- .
Antalanställda 5972 5245
Arbetskrañskosuiadl omsättning 0,0% 0,0%
Omsättninganställd 3 3
Förâdlingsvårdeanställd ET ET
Nettoresultatanställd l l

Inflationsjustcradevärden
Prisnivå 1992 1991 1992

Inflation 5,2% 4,0%

Omsättning 19036 18128
Resultatellerlinansnett 3423 27591
Investeringar 0 3771
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tuøzartctnnutttttttttártmszxumumjukLlNns AnANALYS REVEKO:u: SCBttttttttttzttttttattt|ljan94scgqqyckcmdatt
Vattenfall AB

19921991

AVKASTNINGSSTRUKTUR
17,8%20,6%kapitalpåAvkastning eget
1,8%l12,2%kapitalpåAvkastning tot
8,7%7,4%skuldräntaGenomsnittlig
3,1%4,8%Riskbuffert
1,96,76lSkuldsättningsgrad

RESULTATSTRUKTUR2.
30,1%33,4%Rörelseresultatomsättning
29,8%29,4%Vinstprocent

5,2%l18,0%Nettoresultatomsåttning
0,0%0,0%ArbetskrañskosuxOmsättn

KAHTALOMLOPP3.
omsättnings-Kapitalets

0,390.41ggrårhastighet
33anställdOmsättningper

RÖRELSEKAHTAL4.
-20,5%8,9%Rörelsekapitalomsättning

0,0%0,1%medelomsättningLikvida
3,4%l12.6%Kundfordringaromsättltittg
9,6%9,0%Varulagcromsättning

65,1%84,4%skulderomsättnKortfrist

SOLIDITETLIKVIDITET,5.
53,8%43,2%Kassalikviditet
33,8%36.2%Soliditet

TILLVÃXT
-l,0%ETomsättningFörändring
4,0%ETkapitaltotaltFörändring



212 SOU 1994: 108

Bilaga 2
1 1

Beräkningar avseende kostnader for kärnkraftens
radioaktiva restprodukter

För de i redovisade beräkningarnarapporten har finansiell kalkylmodell byggts.en I
modellen beräknas resultat och balans enligt Finansieringslagen för respektive kon-
oessionsinnehavare och år.

Beräkningama för det redovisade grundaltemativet baseras på:

SKBs bedömning kostnaderna för respektive kämkraftverk,av kostnadsslag- och
år,

SKIs antagande framtida energiproduktion för respektiveom reaktor,-

SKIs antagande framtida real förräntning fondmedlenom en uppgående till- av
2,5% samt

SKIs förslag till avgifter för 1994.-

Justering kostnaderna har gjorts för de beräknadeav merkostnadema avseende
referenskapsel och myndighetstillsyn efter år 2010 i enlighet med de beräkningar somSKI utfört tillgrund förslag avgiftsnivå enligt Finansieringslagensom förom 1994.

Kostnader och intäkter i form avgifter falla linjärtantas underav ut respektive är.

För bedöma medelsbehovetatt vid förtida stängning kärnkraftverk effekterav samt av
ändrade antaganden avseende kraftproduktionen har hänsyn tagits till rörliga kostnader.
De rörliga kostnaderna enhet producerad kraft har härvid beräknatsper av utifrån skill-
naden i SKBs beräkning kostnaden för 25 40och års drifttid förav respektive verk.
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mm

APITAL IN MANAGEMENTNUCLEAR WASTE FUND

Em
F T+1 cm.m...-

ER

F T+1 fund capital in the T+1year

E T electricity production by the end of the Tyear

En reference value of electricity production
operation of 25 years-
capacity factor of 75%-

CT estimate for future ofcosts waste management
produced inventory including estimate forwaste-
decommissioning wastes
in the price level of the Tyearo

discountingno-

l4-l0308
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Bilaga 7

Bilaga 7

Rapport från Price Waterhouse
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[Hce Wâterhouse

Kämbränsefondsutredningen l

SAMMAIFATTIIIGOCHSLUTSATSER

avfallshanteringsåtgärderDe frågakärnkraftsproduktionen upphov till är viktigsom ger en
för mångasamhället Osäkerhetsfaktorerna på frågeställningarnalösa. âratt och flera ärav

någotdet idag omöjligt frågaDärför är fleraatt det i fall värderingarge svar. om som
måstesamhället lösa politisk beslutsfattningsprocess.genom en

Grundtanken avfallshanteringsåtgärdernakring finansieringen är enkel och har godtagitsav
riksdags majoritet och fastställts lagar och förordningar. Enligt den skallav en genom

samtligakostnaderför lirniraftsprarluktianan iirnhaftapraducaradlnatalaa Ila utnyttjar al.av som
Dana ioatnarlarahll innaliillasamtligautulftarför avtallahantarinnaltuirdarua. vilkamerpartenav
kammar utföras flaraförst daeanniar.att om

SverigeI har redan fungerande avfallshanteringsåt-ett för finansieringensystemman av
gärderna. Men är det tillräckligt säkert och effektivt för fylla syftesittatt

fåttDet är denna bakgrund Price Waterhouse imot uppdrag kärnbränslefondsutredning-av
konsultstudie utreda vissa aspekter i finansieringssystemet.att Resultateten, genom en av

denna utredning redogörs för i denna Rapporten har fyra huvudsyften. De ärrapport. att:

avfallshanteringsåtgärderbeskriva det finska för finansieringsystemet och jämföraav-
det med det svenska kapitel 3 och 4.

analysera konsekvenserna kärnkraftsanläggningstängsatt tidigare än planeratav en-
kapitel 5,

analysera konsekvensernaför avfallshanteringsavgifterna införaatt ettav-
finansieringssystem liknar det finska kapitel 6 samtsom

granska avfallshanteringsâtgärderna pâde beräknade utgifternaatt för grundas-
genomarbetade underlag kapitel 7.

våraVi sammanfattar observationernedan.

Da finska l jimfiralaa maddatavanalraayatamat

Det finska ñnansieringssystemet tillståndshavarenkaraktäriseras denatt avfallshan-av
teringsskyldige hela tiden för den beräknade avfallshanteringskostnaden. Detta görssvarar

fondbehållningdels och dels säkerheterställda till handels- och industri-genom en genom
Fondbehållningen årministeriet. bestårbyggs över 25 i form avgifter delsupp av som av

fränräntebidrag och delsett medel de avfallshanteringsskyldiga. De fonderade medlenav
får belånas till 75% de avfallshanteringsskyldigaeller, förekommandei fall, dennes ägare.av

ocksåI Sverige finansieringen uppbyggnadtryggas fondmedel, ingagenom av men
säkerheter ställs de avfallshanteringsskyldigautan för kostnaderna enligt detansvarar
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åläggsdessa årligaenligt kärntekniklagen. Vid beräknigen avgiftendenansvar som av
hanteringsåtgärdernabeaktas den förväntade produktionen och när inträffar tiden. Därvidi

möjligörs diskontering kostnaderna med den förväntade realråntan.en av

Skillnaden finansieringssystemenmellan bör bakgrund gällande lagstiftningmotses av om
Kärnkraftens på sådantframtid. I Finland är finansieringssystemetkonstruerat sätt detattett
âr oberoende eventuellt riksdagsbeslut avstängning,ett medan gäller imotsatsenav om
Sverige där riksdagen har fattat principbeslut avstängning 2010 ochett senastom en

påverkaavstängning före detta skulle möjligheterna tillfinansieringen negativt. Beroendet av
ocksåkärnkraften baskraft året,är större i Finland vilket. under del leder tillsom en av

påverkar dåstörre Detta finansieringsmålet uppnås.utnyttjande. den tidpunkt skall

Flera faktorer gör det finska finansielltatt är solidare än det svenska.systemet
Huvudsakligen är dessa:

påkravet överlåta tillatt silurlutnr för täcka samtliga uppskattade kostnaderstaten att-
avfallshanteringsâtgärderna.för

avgiftsberäkningen tilltar inte hänsyntill de framtida utgifternasroalrinmidngct-
finansiering diskontering. hela det nominella räntebidragetutan skall bidra till deatt

bibehållerfonderade medlen sitt realvärdeefter anlâggningarnas avstängning, samt

den redan samlathumana fouilupplrygunadøn betydande belopp därmedochsom-
minskar konsekvensernaför finansieringssystemet anläggning stängs i förtid.om en

Konsekvenserna lrirnlraftualiuuning avstängtfin avfallehaatorlaøcitgirloruufullaattav u
finansiering

Det finns orsaker till kärnkraftsanläggningtre stängs i förtid. Deatt är:en

påd.v.s. anläggningen stängspolitiska. grund beslut fattadeatt regeringen ellerav av-
riksdagen,

påd.v.s. ekonomisktokoncmish. grund olönsam verksamhet. samtav-

påd.v.s. grund försliming. haverier. eller dylikatekniska, orsaker.av-

Händelserna är knappast troliga inträffa. inte heltatt osannolika och bör därmedmen
frågatillmätas visst intresse. En relevant är är ansvarig förett beräknatettvem som
någonunderskott i finansieringssystemet eventualiteternainträffar. Denna besvarasom av

inte entydigt inom den gällande lagstiftningen och det har inte heller fallit inomramen av
vår frågan.för utredning behandlaattramen

Med hjälp begreppet ansvarsbelopp gör till kvantifieraden riskexponeringansats attav en
tillståndshavarna och ägarna är händelseför i avstängning i dag. Den ärutsattasom av en

lillståndshavarnabetydande. har tillsvidare finansierat 25-4496 de beräknadeca av
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tillståndshavare totaltoch8.700 settMSEK3.100 ochResten, mellanutgifterna caperca
på funderaderealräntebidragavgifter ochfinansieras med framtidaMSEK25.000, skall

nuvarandealltså beräknas medtiden. ochmedRiskexponeringenminskarmedel.
2010.ellersamtliga reaktorer. senastdrifteliminerad efter 25fonduppbyggnad avvara

täckaförfillståndshavarna ekonomiska attdagsläget saknarikan konstateraVi att resurser
vidmåste ägarnatillskjutasdärförkapitalkapital, ochmed attdylikt underskott eget avett
försäkerheter attfillståndshavarna lämnareller ägarnafondbehållningen. Omakut brist ien

exempli-Viavfallshanteringen.påverka förkostnadernakommer dettaförsäkra medlen att
avfallshanterings-skulle Ökapå ansvarsbeloppet1%med kostnaddettañerar somaven

förkostnaderökadetillkommerörekWh. Dessutom0.32-0.41med mellankostnaderna
på säker-beroendeoch varierarindividuella för bolagen,Dessa ärkapitalanskaffning.

prioritering.heternas

finskadatliknarfinanalarlngaayatalnavfallshantaringanförför avgiften attKonsekvenserna aarnan
införa

Sverige. lpå iavfallshanteringsskyldigadedet finskaprojicering systemetVi gör aven
SverigeiFinland.fonduppbyggnaden iåskådliggörs den framtungaexempeldetta som

infördesfinskadetOm liknandeavgiftspuckelñ ett systembetydandetill följdskulle en
fondbehållningenövergångsperiod. under vilkenföregåsbehövaskulle detta av en
år En dylikförutsätter.nivå över 25periodiseringdenskulle ökas tillsuccessivt som en

sådantpå fonduppbyggnaden etteffektövergång ha likaskulle inte heller stor omsomen
från början.använtssystem

avfallalrantarlngantentandernabarikningaauatadarförSKB:Granskning avav

några brister i den internaväsentliga attvår har inte noteratutredningresultatSom ett av
bedömavår SKBs möjligheterär attområden utredninglyfta fram ivillDekontrollen.

underliggandearkiveringkonsulter,utförts externadet arbetei delarkvaliteten avavsomav
osåkerhetspåslag kommande planrapporter.idokumentation samt
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IIlEDIIIG

2.1 Iekgrind ochsyfte

Kärnbränslefondsutredningens uppgift är göra översyn kapitalförvaltningenatt en av m.m.
enligt lagen 1993:1537 finansiering framtida utgifter för använt kârnbränsleom av m.m.

erhållitPrice Waterhouse Corporate Finance har uppdraget identifiera eventuellaatt
svagheter i den svenska linansieringsmodellen. Vi härvid utvärdera den finskaavser om
modellen kan avhjälpa eventuella identifieradesvagheter eller det svenska modellen börom
omarbetaskompletteras för kunna fylla sin uppgift.att

vårtDenna är resultatet utredningsarbete irapport samband med Utredningenav om
översyn kapitalförvaltning enligt lagen 1981:669 finansieringen framtidaav m.m. om av
utgifter för Kommittédirektivanvänt kärnbränsle mm 1993:61.

Våra slutsatser redovisas i inledningen i slutet varje avsnitt irapporten samt rapporten.av av

Awriuøniu2.2

framgårSom tvånedan identifierar risker i finansieringssystemet. Vitre behandlar endast
dessa den sk avstängningsrisken.dvs avstängning reaktoranläggningatt vidav en av en-
tidigare tidpunkt än den legat till grund för avgiftsunderlaget gör fonderadeatten som

sådanmedel inte hunnit byggas i omfattning awallshanteringskostnadernatäcks.attupp
och kostnadsrisken. dvs avfallshanteringskostnademaår underskattade.att Vi beaktar inte

påverkarden tredje risken, den tidsmåssiga. dvs hur realräntan fonduppbyggnaden och när
i tiden utgifterna infaller.

frågeställningarbehandlar heller inte juridiska relateradetill avstângningsrisken.

Metodik

Den metodik valt använda har varit i första fasen s.k.att genomföra skrivborde-att en
undersökning studera tvålitteraturoch för skapa bildatt derapporter attgenom en av

vårI utredningsarbetets andra fassystemen. har intervjuerfördjupat analys. Engenom
återfinnsförteckning källmaterial och intervjuade i bilaga.rapportensav personer
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2.4 Utredningensdisposition

Därefterl inledningen beskrivs det finska för kârnavfallshanteringensfinansiering.systemet
läsarnagör Vi förutsätterjämförelse mellan det finska och det svenska attsystemet.en

någonvarför inte gör beskrivningär väl bevandrade i det svenska systemet separat av
pådet. l stället koncentrerar skillnaderna mellan systemen.oss

därpå skulle kommal följande avsnitt behandlar möjligheten kärnkraftsanläggningatt en
detföre den ursprungligen beräknade tiden. Vissa paralleller dras medstängasatt av

projiceringbeträffar En beräkning avgiften medfinska vad ansvarsbeloppet.systemet enav
på det finska görs i kapitelsystemet sex.

VårAvslutningsvis kostnadsrisken. utredning syftar till säkerställa kostna-behandlas att att
på medverkar tillgenomarbetade underlag SKBs interna kontroll attderna grundas samt att

eventuella felaktigheter noteras.

SKB. SKI och industriministeriet ivill slutligen tacka den personal inom och handels-Vi
assistans gjort denna utredning möjlig.Finland sin harsom genom
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EI IESKIIIVIIIB IV DETFIISKAFIIAISIEIIIGSSYSTEMET

Inledning

Det finska finansieringssystemethar varit i kraft sedan 1988 och regleras Kärnenergilagenav
99087. statsrådetDärtill har utfärdat förordningar och beslut kärnavfallshan-statensom
teringsfond 16288, reservering medel för kostnader för kämkraftsavfallshanteringom av
16588 lånde allmännasamt villkoren för tillgångar i kärnavfalls-statensom som ges av
hanteringsfond 16688.

Målsättningenmedflnnnniorinuon

Målsättningen med det finska ñnansieringssystemetär densamma för det svenska.som
nämligen kärnkraftsproduktionenatt garantera att kostnadsmässigt för kärnavfalls-svarar
hanteringen och kärnkraftsproducenternaatt för förvaringen det använda kärn-svarar av
bränslet och andra restprodukter produktionen medför. Genom kårnkraftslagensträvarsom

efter de medel kärnavfallshanteringenatt kräver samlas medan kärnanläggning-man som
såutnyttjas kostnaderna föratt kärnavfallshanteringen frånmatchas med intäkternaen

kärnkraftsproduktionen.

För åtgärdermedel finns till förfogandeatt trygga att för flera decennier fram i tiden stadgar
kärnenergilagen den avfallshanteringsskyldige.att i stället för reserveringar i balansräkningen,
betalar avgift för kärnavfallshanteringtill offentlig fond. Statens kärnavfallshanterings-en en
fond.

framgårSom nedan skall det inbetalade beloppet och ställda panter sammanlagt motsvara
den beräknade kostnaden för tänkt aweckling i dagsläget.en

00 nvfnllnlinntnrinouiyldiga

De kärnkraftsproducerande avfallshanteringsskyldiga Finlandi är:

VoimaIVO lmatran OyIl-
TVO Industrins Kraft AbIl-

Med den avfallshanteringsskyldige tillståndsinnehavare kärnenergianläggning elleravses av
Ombesörjningsskyldighetenägare till denna. dåupphör först den avfallshanteringsskyldige

till erlagt avgift,staten belopp även täcka de beräknade kostnadernaen vars avser som
åtgärderförorsakasstaten vidtas efter placering i slutförvar.av som
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avfalbinterlupukyldlgafår:muskulan duiirnvfnllthautørinøn intim3.2 Kostnadernaför ettnu

åtaganden.tsinaavfallshanteringsskyldigakan genomförakrävergarantier för deLagen att
framtidabetalningsoförmåga. beräknadeskall täcka allaDessa garantiereventuellvidex en

kârnavfallet. Dettahanteringsskyldige uppkomnahanteringen det hos denutgifter för av
hanteringsskyldigaansvarsbeIopp. ochberäknas deAnsvarsbeloppetbelopp kallas av

ochenligt pris-årligen utgifterna beräknasindustriministeriet.handels- ochfastställs av
kostnadersamtligakostnadsnivå fastställs och gäller förvilket beloppetvid den tidpunkt för

kârnavfalleti slutligt förvar.placeringenförenade med av

stårPå helapenningvärde. detta sättberäknas i dagensAvfallshanteringskostnaderna
denrealvärde. Eftersombevarandet medlenstill disposition förränteavkastningen av

rättdetta realvärde, har denneför medlen bevarar attfortfarandeavfallsskyldige attsvarar
tillräckliglåna medlen för anskaffandedel 75%säkerhetertillräckligamot avaven

avfallshanteringsfonden.ränteavkastningeniavkastning för att trygga

på sådana framlagda lösningar.hanteringsskyldigedenskall grunda sigBeräkningen av
De främsta kravenangivna kraven.uppfyller de i lagen trepriskalkylerprisuppgifter och som
tillförlitligakostnadsberäkningama är samt attåtgärderna genomföra.möjligaär attär attatt

på sådant ansvarsbeloppetsättförfar attfaktor. l princip ettär höjandeosäkerheten manen
beräknade Variations-för kostnadernasfår övre gränsenfastställas enligt denosäkra falli

bredd.

kärna-princip förpå bestämma vilkenindustriministeriethandels- och attDet ankommer
iRegeringenfastställandet ansvarsbeloppet.grund förskall utgöravfallshanteringen avsom

frånutgående slutligt förskårnavfalletför ansvarsbeloppet t attvillkorensin bestämmertur ex
Finland.berggrunden iförvaras itill utlandet eller

svenskasamband med det systemetäven iansvarsbeloppVi använder begreppet senare
avfallshanteringsåtgärderna.för finansiering av
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fonlerinusmilonvoululoppot3.3 Pnriodiuriuu inbetalningnuvarandeav u

från avfallshanteringskyldiga medel mot-Ansvarsbeloppet utgör inte bara garanti utanen
fonderingsmåletmåste också Skullefonderas.svarande ansvarsbeloppet successivt

utgifteralla större fastadefinitiv aweckling i dagsläget, d.v.s.emellertid täcka ävenavse en
såsom byggnads-engångsnatur, bruk ellerkärnanlåggningenutgifter för tast.ex. att urav

få finansieringsproblem iomedelbartden hanteringsskyldigekostnader för slutförvar, skulle
igång. Detta intekommit harfinansieras innan produktionenoch med kostnadernaskulleatt

påföras demändamålsenligt. då härvid skullekostnadernaför avfallshanteringenansetts
då kommer användadem i fortsättningenjust använder och inte alla attsomsom

också svängningar i producenternasDetta skulle leda till kraftigakärnkraftsproducerad el.
förkostnader el.och konsumenternas

från fasta kostnaderingår enligt vilka fördelningendet huvudregeln,Därför i lagen avsteg av
tillåts. periodisering självaengångsnatur Detta görsavfallshanteringenför avgenom enav

Den nuvarandekärnavfallsfond.för avfallshanteringskostnadernatillinbetalningarna statens
år. beräknas med nuvarandeperiodiseringstiden för kostnadernaär 25 men

kapacitetsutnyttjande år.uppnå efter 21ansvarsbeloppet redan

tillgänglighetsfaktor förutnyttjandefaktorelleranvänds begreppen attNedan synonymt
Sverige och Finland.kärnkraftsanläggningamasutnyttjande ibeskriva

WATERHOUSEPRICE8



108238 SOU 1994:

Kámbránslefondsutredningen

3.4 säkerheterför tish skillnadennollanansvarsbeloppet fondorinøcmålotullatt

Då åtgärderansvarsbeloppet likaär de utgifter föranleds outförda förstort som som av
fonderingsmålet tillåtnakärnkraftsavfallshanteringen.följer periodiseringen under denattav

uppdelningsperioden är mindre än Föransvarsbeloppet. det belopp utgör skillnadsom
måste därför tillräcklig säkerhet Dessutomlämnas. lämnas säkerheteräven för oförutsedda

Sådanautgifter för avfallshanteringen. kan olycka där mängderna ökar ellert.ex.vara en
avfallet blir Beloppethanteringen dyrare. för de säkerheternabegränsas dock tillav senare

högst 10% ansvarsbeloppet.av

Som säkerhet kan enligt paragraf kärnenergilagengodkännas45 i endast

försäkringsbolag utställd kreditförsåkring,av-
finsk affärsbank, sparbank. eller Postbanken ställd proprieborgen.andelsbank ellerav-

eller
sådan fastighetsinteckning eller finskt samfund ställd proprieborgen,av som av-

såsomregeringen godkänts lika tillförlitliga avsedda säkerheter.som ovan

år,Som säkerhet kan inte godkännas säkerhet, giltighetstid är kortare än fem ellervars
fastighetsinteckning i kärnkraftverk.

Konstruktionen det finska gör fonduppbyggnadensjälva sker isystemet attav en
förhållandevis såfonderingsmålet småningomFigurensnabb takt. nedan beskriver hur skall
täcka ansvarsbeloppet.

Prognos61mfonduppbyggnadenl Finland

01008 IBM 2% 2®6 2031 20e:2011 20W 2021 ZMG

Klhtänmünmüfwd
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Åtorlininu uvfnllshnntorlnøuiyldiguellerden: aktieägare3.5 av

förhål-TVOs aktieägare. har rätt till iDen avfallshanteringsskyldige,eller, för del deras att.
låna Statens kärnavfallshanterings-medellande till deras aktieinnehav, säkerhetatt mot av

utlånade får avfallshanteringsskyldigasöverstiga 75% denfond. Det beloppet dock inte av
påstatsrådets tillskall ränta detta beräknasbeslut 18.2 19881656fondandel. Enligt en

grundränta 2%.Finlands Banks +

lånas Statenlånat kan medel tilltill den avfallsskyldigeOm fonden medel staten.inte ut
lånpå Om fortfarandefonden beviljat. medelräntan debetalar motsvarande ersättning som

sådanpå ger densätt. dock formplacera denoplacerade skall fonden annatblir en som
Några i praktiken har 75%närmare direktiv inteavkastningen.bästa avges men

lånatstillståndshavarna tillbehållningen lånats resterande 25%till och staten.tillbaka

avfalls-hanterasavfallshanteringsaktiviteter statensersättningar förUtbetalningar avav
avfallshanterings-medlen till dei fonden delashanteringsfond; det finns överskott utom

då fond-uppstår högre än ökningenavkastningen i fonden äröverskottskyldiga. Ett av
från fonden för löpandeeringsmålet. utbetalningarnärvarandesker ingaFör

innebär deavfallshanteringsåtgärder. framtida kostnader attI stället minskas värdet somav
betalningar till fonden minskar.framtidaavfallshanteringsskyldigas

AvecklingsplanenFinland.kärnkraften idatum för awecklabeslut har fattatsInget ett attom
tidsperiodgår kortställs underreaktorernade befintliga anläggningarnaför ut att av en

stå år IVOs förei 30 och 12TVOs anläggning beräknasslutliga rivningen.före den
tillmaterialet i anslutningdet radioaktivaUnder tiden bevarasrivning och slutföNar.

ochdet medel-i mellanlager. medananvända kärnbränslet förvarasanläggningarna. Det
använtlågaktiva platsen för slutförvareti slutföNar. Beslutavfallet deponeras avom

kärnbränsle har inte fattats.

Summunfottnlug

således:finska ärKaraktäristiskt för det systemet

för den beräknadeavfallshanteringsskyldige hela tidenden svarar-
avfallshanteringskostnaden.

årfondbehållningen avgifteröver 25 i formbyggs avupp-

återlånasfår avfallshanteringsskyldiga.de75% detta belopp avav-
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SKILLIADEIIMEllAI DETSVEISIA DETOCH FIISIA FIIAISIERIIGSSYSTEMET

Inledning

måsteVid jämförelse mellan hänsynländerna till de specifika omständighetertasen son
råder beträffande kärnkraftensframtid och betydelse i länderna.

Både tåndetdet finska och svenska finansieringssystemen har starkt inslag kontrollett av
Sverigestatsmakternas sida. l har riksdagen uttalat kärnkraftproduktionenskall awecklasatt

Därför finansieringssystemettill 2010. har kunnat till slutet dvsett system,anpassas
påavgifterna för kärnaviallshanteringenhar kunnat baseras känd mängd kärnbränsle-en

avfall. Finlandl har däremot inget beslut aweckling fattats och den slutliga märgdenom en
Sålundakärnbränsleavtallär därmed okänd. finska finansieringssystemethar det anpassats

inte beroende framtida beträffande kärnkraftsproduceradtill politiska beslutatt vara av e.

Under hösten 1993 röstade riksdagen med knapp majoritet 1993 elförsörjningenemot atten
bådai Finland skulle kärnkraftverk. De länderna befinner isigtryggas engenom nya nu

situation där, enligt riksdagens principbeslut. finansieringssystemenkan dimensioneras till attt
påställerkraven de befintliga anläggningarna avfallshanteringen.motsvara som

l Sverige har debatten handlat när aweckling skall inledas och när den skallom vara
påverkar påverkargenomförd. Ett avfallsmängden.formellt beslut detta vilket i sin turom

ändamålsenligavtallshanteringsavgifterna föroch förutsättningarna utformningenen av
Så aweckling liggerfinansieringssystemet. länge inget beslut till grund för beräk-om

behäftadeningarna är antaganden används i beräkningarna med viss osäkerhet.som

måste också rådandeEn utvärdering finansieringssystemen bakgrunden denmotav ses av
Finlands alternativ till kärnkraftsproduktion främstproduktionsstrukturen i respektive land. är

kolkraftverkmed relativt hög rörlig produktionskostnad. gör basbehovetatten som av
åretelförsörjningen under del täcks med kärnkraft. Detta tenderar ökastor atten av

kapacitetsutnyttjande. I Sverigeär alternativettill kärnkraftenvattenkraft mycketharsom en
låg är, året,rörlig kostnad och under vattenrika i varje fall under vissa delar karsom av

kärnkraftsproduktionenersätta kärnkraftsproduktionen. Detta innebär är rörligare ochatt
fullo. Vitenderar minska behovet utnyttja kärnkraftentill kommer nedanatt att att attse

påverkarfonduppbyggnadstakten i finansieringssystemendetta a
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Tillståndeheverem4.1 skyldigheter

tillståndsinnehavarnabåda utgå frånEn jämförelse mellan de länderna bör vilka skyldigheter
åläggs Sverige 11enligt lagstiftningen. Om dessa i i Kärntekniklagens 10 ochstadgas

åtgärdertillståndsinnehavarenparagraf. Enligt dessa skall vidta för:

pdmatt pd verksamhetenuppkommakdmavfalLnochsäkert hanteraochsluqörvarasätt i attett
verksamheten längre skall bedrivas.säkert avvecklaoch anläggningar vilkasätt riva i inteett

samtatt

behövsför vad stadgats...svara Er denallsidiga FoU verksamhetbedrivs attatt somovansom
skall kunnañlllgörasf

skyldigheter. Enligtl Finland stadgas i 9 paragrafen i kärntekniklagen motsvarandeom
skall;tredje stycket

Tillstdndshavare, leder till uppkomsten kdmatfallverksamhet till eller har lett avvars
för dtgârder, här till kärnatfallshanteringørarfallshanreringsskyldig. skall allasörja att som av

åtgärderför föravfall, vidtasoch ombesödavederbörligaförberedelser dessadetta samtsvara
åtgärdermedförømbesärjningsskyldighet.kostnader

tillståndsinnehavarnabåda skallär densamma. dvsInnebörden i Iagtexten i de länderna
frånoch avfallshanteringenför samtliga kostnader kärnkraftsproduktionen vagganavsvara

på Dessa behandlasskiljer dock flertal punkter.till Finansieringssystemen sig ettgraven.
nedan.

skillnadermellan4.2 lluvudsslligs systemen

finansieringssystemen mellan länderna underbeskriver de huvudsakliga skillnaderna iVi
följande rubriker:

finansieringssystemensomfattning,-
organisationernaoch deras huvuduppgifter,-
utgifterna för avfallshanteringen.-

utgifter.fonduppbyggnadstakten.elIerperiodiseringen. framtidaav- årliga kärnavfallshanteringsavgiften.ränteavkastningeni den-
för framtida utgifter för redan uppkommet kärnavfall.säkerheter-

lån käravfallshanteringsfondenochav- avfallshanteringsåtgärder fonden.och utbetalningarkontroll urav-
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E... E.

Finansieringssystemen bådai länderna dels finansiering utgifter avfallshan-deavser av
teringsskyldigheten upphov till och dels finansieringen vissa kostnaderovan ger somav

Dessahar. definieras Sverige Sådanstaten i i paragrafen i finansieringslagen.4 kostnader
är:

kompletterande FoU verksamhet-
frågor angåendeprövning avgiftens storlek och avgiftsmedlens användning samtav-

prövning och kontroll slutförvar.av-

ingår.FinlandI förutom de utgifter avfallshanteringsskyldigheten upphov till. ävenger
prövning och slutförvarkontroll finansieringssystemet.myndigheter i Däremotav av
finansieras den kompletterandeFoU verksamheten. i Sverige.till med statligamotsats

årenanslag. Under de har statsmakternai Finland FoUsenaste finansierat kompletterande
årligen.verksamhet med MSEK 7ca

låglomhändertagandet det och medelaktivaavfallet omfattas inte finansierings-av av
utgifterna finansieras löpandesystemet utan driftskostnader de avfallshanterings-som av

bådaskyldiga i länderna.

i i . l | l l

Organisationerna bildar finansieringssystemetkan indelas i tresom grupper:

myndigheterna. utövar tillsyn över hanteringen kärnavfalletoch finansieringensom av-
detta.av

fondförvaltama. tillser avfallshanteringenmedlen avsedda föratt förräntas enligtsom-
årligalag beräknar den avgiften till fonden,samt samt

de avfallshanteringsskyldiga uppgift genomföraär avfallshanteringenatt samtvars-
beräkna de framtida kostnadernaför detta.

Organisatoriskt något.skiljer sig länderna Myndighetstillsynen utövas i Finland direkt av
handels- och industriministeriet,medan Sverige har myndighet SKI.separat för detta.en
Själva fondförvaltningen hanteras i Finland kärnavfallshanteringsfond ärstatensav som
underställd handels- och industriministeriet. FinlandI hanteras kärnavfalletinte ettav

avfallshanteringsföretag SKB, ståri likhet medgemensamt avfallshanteringsskyldigautan de
åtgärdernaför sig för och kostnaderna. Viss samordning sker arbetetinom FoUvar genom

kärnavfallskommitteéninom YJT.

WATERHOUSE13 PRICE



SOU 1994: 108 243

Kåmbrânslelondsirtredningen

Nedanstående tabell sammanfattarde olika organisationerna och deras uppgifter.

Organisationer inom försystemet
ltirnavfallshantaringans finansiering

Sverige ibland

förlagstiftningeninom Miljö-och Handels-ochindustriministerietnaturresurs-ansvar-
avfallshanteringochfinansiering departementet

övervakning Handels- industriministerietatt ochav-avfallshanteringsâtgárder strálsäkerfietsoentralgenomförs Statenskämkraftsinspektion Statenssamt

beräkning behovet medelför Handelsochindustriministerietav av-framtida årligakostnaderoch Statenskámkraftsinspektion
avgifter

E E I

årligberäkning SKI Statenskåmavfallshanteringsfondav-avfallshanteringsavgifter

bevakning årligain-och SKI Statenskâmavfallsfianteringsfondav-utbetalningarfondenur

förvaltning säkerheterför aktuellt Statenskämavfallshanteringsfondav-aviallshanteringskostnader

lånförvaltning medel aktuellt Statenskâmavfallshanteringsfondav genom-ochplaceringar

för Vattenfall.oohfinansieringen Sydkraft.OKG,Forsmark lmatranVoima.industrinsKraftansvar av-avfallshanteringsátgárder
SKB lmatranVoima.industrinsKraft

genomförandetav-avfallshanteringen ImatranVoima.IndustrinsKraft
SKB

beräkning framtidakostnaderav-fördetta
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Förutom organisationer bildar tinansieringsystemetfinns mängd remissinstanser i desom en
båda länderna. Trllsynsmyndigheternahar betydande roll övervakare säkerhets-en som av
aspekter i avfallshanteringsåtgärder.praktiken god kunskapsamt genomfördaom

H ll .

förSamtligaframtidalraataadar avfallshanteringenenligt finansieringslagen Sverige tilluppskattas i
MSEK åts prisnivå.45.181 i 1993 I Finland uppskattas kostnadernaför hantering danbefintligaav

MSEK års prisnivå.till 7.700 lmk 1.4sek iavfallarniugdan 1993 Kraftsindustrinsca varav
TVOs MSEKandel är 5.326. Jämförelsen nedan har gjorts TVOs kostnadergentemot som

påbaseras den avfallshanteringsplanen. Denna till strukturensenaste den svenskamotsvarar
avfallshanteringsplanenoch därtill hörande hanteringskostnader. Kostnaderna fördelas enligt
följande:

Svariga FinlandTVO
MSEK MSEK

Administration
och FoU 3.844 1.323
Transport 1.499 76
Rivnkkv. 13.106 1.165
Mellanlagring 4.621 500
lnkapsling och
Djupförvar 19.874 2.086
Drifts och
rivningsavfall 709 126
Upparbetning 928 -
Myndighetsbevakning gm §Q
Totalt 45.181 5.326

FörslagKälla:SKBplan SKI tillavgifter TVOplan1993. 1994, 1993

beloppOvan uppståttredovisade för utgifterna i Finland gäller avfall till dags dato ochsom
ännu år obehandlat ansvarsbelopp. vilket innebär framtida utgifter ökar medattsom

avfallsåtgårder.avfallsmângden och minskar med genomförda Sverigel har utgifterna
beräknats med år.antaganden den totala avfallsmângden för drift i 25om en

Skillnaden i kostnadsuppskattningama i tabellen förklaras huvudsakligen, förutom attovan
Finland den befintligautgifterna i avfallsmångden och i Sverige denmotsvarar totala, av

följande orsaker:

Större Sverige.volym i antalet reaktorer i drift i Sverige TVOâr 12 medan har-
kostnadsnivåLägre beräknad i Finland för hanteringen, inklusive såkerhetsmarginaler-

ingårVissa kostnader för FoU. SKBadministration jmf ocht etc mellanlagring.ex-
inte i det finska finansieras löpande de avfallshanteringsskyldiga.systemet utan av
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skulledethur mycketNO bedömning1993På lmatran VoimaSKI gjordeuppdrag avenav
SlutsatsenFinland. attdenna ioch drivainkapslingsanläggningkosta bygga varatt en

Sverige.inågot SKB uppskattatnivå lägre än vadelleri med.skullekostnaderna vara
något dyrare.skulle blimedan driftenbilligarebetydligtSjälva byggandet skulle vara

för oförut-innehåller säkerhetsmarginalerkostnadsberäkningaravfallshanteringsskyldigasDe
frånutgående visspå bedömningarsubjektivasigDessa baserarkostnadsökningar.sedda

medriskpåslag konventionellttvå ettSKB använder typerdriftskostnader.erfarenhet avav -
ochSKB erfarenhetharFör vissa dessadriftskostnader.påslag på förmellan 5-2596 avett

riskpålägg för tdetta beräknas ettUtövertämligen säkert.förutsesdärför exdessa kan
mellan 15-varierarutformningdjupförvaretsochanläggningarlokaliseringkapselval. somav

riskpåslaget SKB27%genomsnitt ärIuppföras i framtiden.skallanläggningarför2096 som
något sätt. Denavvikanderiskpåslag nämnvärtinteberäknasTVOs26.Plan 1993 s.

skillnadenbeskrivspå nedankapitel 619%. lgenomsnitt10-3096,medmellan ettvarierar
utförligare.

avfalls-Finland dedrivs ikärnkraftsavfallshanteringeninomutvecklingForskning och av
organisation.inom1978samordnas sedanDetta arbetehanteringsskyldiga. gemensamen

avfallshanteringsskyldigapå deuppdragbedrivsKåmavfallskommitténYJT. Forskning av
fristående YJTkonsulter. rapporteraruniversitetoch omforskningscentrum.vid flera av

ochfördetaljplan ettupprättarverksamhetsberättelseochforskningsresultaten i enen
och fram-omfattande.ärinternationellasamarbetetår Detframöver.för fempreliminär plan

Sverige.SKB imedforskningsresultat byttsförallt har

vidproducerad enhetavfallshanteringenförtotala kostnaderna gerdejämförelseEn perav
uppgår kostnadernaTVOs kalkylerinternaFinland. Enligtnågot kostnad ilägrehanden en

år. Dedriftstid 40anläggningensörekWh överpkWh 11.3tillavfallshanteringenför ca
penningvärde ochi dagentill MFIM 5.812beräknasavfallshanteringenförtotala utgifterna

förtotala utgifternafördelning deEn enkelTWh.till 435.4produktionsvolymentotala avden
uppskatta-då kostnadernatotala1993, dejanuariavfallshanteringsåtgärdema Sverigei per

produktionsvolymöver53.643+762961.243 antagenMSEKMSEK61.243des till en
på örekWh.2.3på kostnadvid handenlivslängd 40under ca2630 Twh antagen enger

då fastanågot överraskande deärFinlandlägre ienhetskostnadenAtt synes vara
kankostnaderandra fastaochslutförvaretutbyggnadplanering ochkoslnadema för avex

tillskulle ledanormaltFinland. vilketenergi ipå produceradmängd enmindrefördelas en
påproducerad kWh berorkostnadenEn förklaring ärkWh. attkostnadhögre perper
tillanläggningför sinaTVO beräknatharDessaanläggningarna.utnyttjandefaktornav

förrespektive73%Sverige 7896 för kok-imotsvarandeänbetydligt högreär88.5%,vilket
ocksåDet årkWh.produceradkostnadlägrebidra tillskulletryckreaktorer vilket peren

ovannämnda,förutom deorsaker.identifieraskullegranskningsannolikt att noggrannen
avgiften inuvarandedenSkllnaden mellanâr högre.enhetskostnadenbidrar till attsom

2.3 örekWhuppskattades tillkostnadematotalaoch deörekWhSverige ca 2 ovansom
realrânteavkastning.medfinansierasberäknas en
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Sammanfattningsvis alltsåär strukturen utgifter liknande för de avfallshanteringsskylåigaiav
Sverige TVOoch i Finland. IVO har tidigare kärnavfallettill Ryssland,exporterat varför rt-
gifter för djupförvar inte behövts periodiseras. Beräkningarna bådai de länderna ansesav
de avfallshanteringsskyldiga beräknade konservativamed antaganden, i Finland ävara
därom lagstadgat.t Beräknat enhet producerad energi är kostnaden i Finlandlägreo rn per
än Sverigei skaleffekter FoUtrots i och investeringari avfallshanteringsanläggningar.
Orsaken till detta är högre utnyttjandefaktoroch kostnadsnivålägre Sverige.än i dären a
påslaget för oförutsedda händelser är 8% högre än i Finland.

nseellrii tir

Med fonduppbyggnadstakten den periodisering avfallshanteringsutgifternaavses av son
fondbehållningenleder till att slutligen det beloppmotsvarar erfordras för i framtidenattsom

hantera avfallsmängden. lnbetalningarna avgifterna,tillsammans med avkastningenav
fondbehållningen. Bådautgör länderna tillämpar principen engåugs-framtida utgifteratt av

karaktär, rivningt och djupförvar, skall periodiseras över anläggningarnas intjänandeex
drifttid beräknas bådaenligt huvudalternativettill 25 i länderna. Periodiseringensom av
framtida utgifter är därmed bestämmande för takten för uppbyggnaden fondmedel.av

l Finland periodiseras de framtida utgifterna till kostnader över på år.planerad driftstid 25en
Vid periodiseringen görs antaganden den totala mängd energi anläggningarnaom som

producera. När detta beräknasantas görs antaganden anläggningarnas utnyttjande-om
grad. dvs hur del tiden dessa är i drift.stor Vid beräkning denna har lagstiftareniav av
Finland antagit 75%. l enlighet med dessa antaganden betalar de avfallshanteringsskydiga

årligi Finland påavgift baseras årperiodisering utgifterna över 25 ochen som en av ei
påutnyttjandefaktor påverkar75%. Utfallet produktionen påfinansieringssystemet så sättav

faktorn är högreatt än blir75% periodiseringstiden nåttstills ansvarsbeloppet harom
kortare. och faktorn är lägre än 75% blir årenperiodiseringstiden längre. De harsenasteom
utnyttjningsfaktorn i Finland genomsnittligt varit högre än 75%. vilket i praktiken innebäratt
fonduppbyggnadstiden åruppskattas bli kortare än 25 år.senaste antagandet 21 Deta
innebär även avgiftsmedelatt samlas i större änproportion tidigare. vilket gör råne-att
avkastningen ackumulerats tidigare. Detta har bidragitsammantaget till öka finansi-att
eringssystemets säkerhet.

SverigeI uppskattas utnyttjandefaktorntill 78% för kokreaktoreroch 73% för tryckvatten-
reaktorer. Periodiseringsplanen Sverigei innebär periodiseringenatt årsavslutas efter 25

Dådriftstid. tillförs fonden inte längre avgifter för framtida periodiserade utgifter, endastutan
den förväntade realränteavkastningen. Kärnavfallshanteringsavgiftenför eventuell drften
därefter marginalkostnadenmotsvarar för tillkommande kärnbränsleavfall. Sverigel varerar
periodiseringstiden endast indirekt med utnyttjandegsfaktorni anläggningarna. ställetI

påbaseras den främst drifttid 25 påalternativa beräkningar avstängning samtligaen av av
anläggningar år2010 och efter 40 ocksådrift redovisas utgåendeoch avgifterna beräknas
från fondbehållningen SKBs årligaoch antaganden den produktionen framöver.om
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ikärnkraftsgenereradSett längre period. sedan 1985.över motsvarar prognoserna omen
Sverige denackumulerade underskottet i mellanutfallet. Fr 1989 har dock detstort sett o m

SKI Förslag tillvarit 11.7 TWhutfallet produktionavgiftsgrundande ochprognosen av
MSEK234avgifter till belopp utaninte tillförtsavgifter 1994 20. dvs fonden har ett caavs.

godaproblem med reaktorerna,denOrsakerna detta har främst varittill räntan. tillhänsyn
nedgånglågkonjunkturen.på Entillgången varaktigden temperaturen samtvatten, varma
avseddavgiftsmedel inte samlas enligtgivetvis risk förproduktionen innebär avenav

finansieringsplanenoch ökar osäkerheten iplan, .
fondupp-alltså och därmedperiodiseringen utgifternaSammanfattningsvisfinns likheter i av

år.över 25I Finland beräknas deavgifternaför avfallshanteringen.byggnadstakten genom
beräkningar överSverige. SKB dessutom medi kompletterarSedan 1993 sker detta även

Ipå anläggningar till 2010.drifttid samtligamedperiodisering 40 och antagen avenen
uppbyggnadi snabbareutnyttjandefaktori anläggningarnahögFinland resulterar avenen

år.nå Den21ansvarsbeloppet redan efteruppskattning skallfondmedel enligt senastesom
åren störredelvis landetsi Finland förklarasunder deutnyttjandefaktornhögre senaste av

påträffats vissaitekniska problembaskraft, även dekärnkraftbehov sommen avsomav
utnyttjandefaktornSverigel uppskattasi driftsstopp.i Sverige, och resulteratreaktorer som

påverkas. därmedKapacitetsutnyttiandet,ochårligen periodiseringstaktenskulleutan att
åren Sverige.beräknat ivarit lägre ändeavgiftsmedel. har under senasteäven inflödet av

på till samlaränta, bidrarFinland, ränta attfonduppbyggnaden iDen framtunga genom
avstängningsriskenminska den s.kDetta dels tillmedel snabbare. bidrar atterforderliga .framtida realränte-osäkerheternakringberoendetoch dels till minskanedanse att av

behovetDet störreBåda finansieringssystemet.till stabiliserafaktorer bidraravkastning. att
utnyttjandefaktor, bidrari störrebaskraft. resulteratför täcka behovetkärnkraft att somavav

utnyttjandefaktornSverige osäkerheten kringockså jämföras med därDetta skalltill detta.
intekärnkraftsproducenternaantal faktorertekniska problem.ökat. förutom ett somavp g a

påverka. väderlek och konjunktur.nämligenkan

årli rn ieni krna I hRänteavkastnin nt sav nan

årliga för avfallshanterings-den avgiftenutgifter inte i tiden närfördelas framtidal Finland
på grundvalet hurförsiktiga,teoretiska.Bedömningen sker deträknas.kostnaderna avmen

Handels- ochkärnavfalleti dag.uppkomnaidag hantera detmycket det skulle kosta att
fonderingsmåletårligen periodiseringsprinciper förenligt defastställerindustriministeriet

såfonderingsmål haransvarsbeloppet inteökar längeDettaredovisatsavgiften ovan.som
Ökningen avgifternödvändigt bidragbestår fonden ochnåtts. ränteintäktertilldels omav

:få till dispositionfrån Avsikten rintowtutniugon chllavfallshanteringsskyldiga. holade att
bidrarmed realräntaOm förräntasmedlen dessutomrulvirrlo.bevarandet medlemför ennv

kostnaderna.de framtidatill finansierade att
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Finland såI under 1990-1992den reala avkastningen hög ansvarsbeloppet har sjunkit ivar
frånnominellt penningvärde, inga avgifter de avfallshanteringsskyldigaatt varit nödvändiga

tillföra fonden, tvärtom. fondenatt har betalat tillbaka överskottet till de avfallshanterings-
sålundaskyldiga. l Finland är avkastning årligai praktiken begränsad till ökningen detav

fonderingsmålet ca 4% de totala fasta kostnaderna ökningenplus i driftsavlallet.av
avkastningen På såutöver detta till de avfallsskyldiga.returneras sätt har dessa kunnat
tillgodogöra sig den goda avkastningeni fonden. Realavkastningenhar under de senaste
åren bådavarit starkt positiv i de länderna. I diagrammet nedan jämförs realavkastningeni
länderna under perioden 1988-1993.

Realmmmlng fonünedalmellan1988-1993IV
l

I Sverige
I Finland

111988 1989 1990 1992

KulaSanndemavfalsbnd.skaAm srorslag

sålunda beståttFinlandAvgiften i har den ränta avfallshanteringsskyldigade erläggerav som
belånade låntill fonden för medel. De facto är dessa inte nödvändiga för finansieraatt

återlånassjälva kärnkraftsverksamheten. till ägarna räntesats.utan medpengarna samma
På genomgångsbolagTVOdetta sätt blir endast för medlen. l stället kan medlenett
disponeras ägarna. främst den elintensiva industrin och mindre kraftföretag.för andraav

Ägarna således årligainvesteringar. är de verkliga förvaltarna fondmedlen. denAvgiften,av
fonderingsmålet ingårskillnaden mellan och ränteintäkterna, i kraftpriset.
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årligenSKISverige beräknas avgiften bekant och fastställs regeringen. Vidl som avav
beräkningen avgiften hänsyn till den förväntade realavkastningen innebärtas som enav

uppgåttkostnaderna. Realräntebidragethar till betydande belopp och ökarminskning av
SKI enligt olika realränteantaganden. den reala avkastningenmed tiden. uppskattar, att

framtida kapitalbehovet.mellan tredjedel och hälften detmotsvarar en av

medanSammanfattningsvis Sverige till fondens uppbyggnad.bidrar i hela ränteavkastningen
Överskjut-årliga fonderingsmålet.ökningeni Finland i praktiken begränsas till denden av

avfallshanteringsskyldiga kan erbjudadel i Finland till de dettaande returneras som genom
fördelas itill sina kunder ägare. Eftersom framtida utgifter i Finland intelägre kraftprisett

uppnådd fonduppbyggnad, tillrealränteavkastningenefter i dag uppskattattiden kommer ca
år säkerhetsbuffert föranläggningarnas i bruktagandet, i sin helhet utgöra21 efter att en

för avfallshanterings-oförutsedda kostnadsökningar vid tidpunkten deeventuella stora
Ävenåtgärderna. kostnadsrisken i det finska jämförtdetta bidrar till minska systemetatt

svenska.med det

kärnavfallSakerheter utgifter för redan uppkommetför framtida

avfallshanterings-kräver kärnkraftslageni Finland denEnligt vad beskrivits attsom ovan
betalningsförmåga. Påavfallshanteringsskyldigastill för denskyldige lämnar garantier staten

så uppkommet kärnavfallför hanteringen redansätt har medel säkrats för framtida utgifter av
Sådanaoförutsedd nedläggning.och innebär trygghetansvarsbeloppet emoten

Sverige, betalningen awecklingskostnadengarantier krävs bekant inte i utan avsom
säkerställs enligt kärntekniklagen.

framgår ansvarsbeloppet skallbeloppen och i vilken proportionUr diagrammet tidigare
uppskattades till 1%medel och säkerheter. Priset säkerheternatäckas med fonderade caav

stiftades. Detta behov minskarsäkerheternasbelopp när lagende erforderligaper av
måste ireserveringsmedelminskar. De avfallshanteringsskyldigasuccessivt i och med att

oförutseddaansvarsbeloppet för händelserFinland dessutom lämna garantier utöver
motsvarande 10% ansvarsbeloppet.av

på antagande, öka desäkerheter i Sverige skulle, medEtt krav motsvarande samma
skillnaden mellan detavfallshanteringsskyldigaskostnader med uppskattningsvis 1% av
engångskostnadsökningskulle innebärafonderade beloppet och ansvarsbeloppet. Det en

påpå MSEK avfalls-ansvarsbelopp 25.000 för deMSEK250 med oñnansieratettca
i avfallsfonden under 1994ökning räntanskyldiga under 1994. Beloppet motsvarar aven

kraftpriset 0.37eller ökning medoch därefter successiv minskning,med 2% en av caenca
likasåTWh med successivkraftproduktion 671994 medörekWh under antagen enen

i praktiken är för de avfallshan-fonduppbyggnaden. Vad kostnadeni medminskning takt
Sverige komplicerat. Viden kunde bli i är däremotteringsskyldiga i Finland och vad mer

återkommer till detta nedan.
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Lån från avfallshanteringsfongen

frånTanken medel för kärnavfallshanteringskostnader deatt härrör attreserveraom
dåavfallshanteringsskyldigas för ombesörja kärnavfallshanteringen förstupphörattansvar

påmyndigheterna konstaterat denna godtagbart sätt sörjts för, kostnadernaochatt ett att
för hantering och oskadliggörande avfallsprodukternablir täckta.av

l det finska kopplas detta till de ansvarshanteringsskyldigasystemet ävenattansvar svarar
tillåts lånaför Förmedlen bevarar sitt realvärde. ombesörja dennaatt skyldighet ägarnaatt

de fonderade medel för anskaffandet avkastning tillräckligaskall garanteraav av en som
På lånaderänteintäktertilll fonden. de medlen löper ränta iavkastninggaranteraren som en

påfonden Finland Banks Skillnadengrundränta +296. mellan den avkastning densom
nåavfallsskyldige, eller ägaren. lyckas investeringaroch den till fonden betaldagenom

dåräntan grundräntan +296 räknas den avfallshanteringsskyldigetillgodo. Vid tider dessa
utlåningsräntamedel inte kan förräntas till fondens finns fördet ingen anledning företagen att

upplåning.utnyttja möjligheten till

återlåning. påSverigel fanns tidigare möjligheten till förvaltas ikontoettmen nu pengarna
statslåneräntan.Riksbanken och förräntas med räntesats motsvararen som

låna från påverkarMöjligheten avfallshanteringsskyldigasmedel kärnavfallsfonden deatt
Då Sverigekapitalkostnad. de avfallshanteringsskyldigai är hänvisade till kapitalmarknaden

lånebehovför uppfylla Finlandsitt kan de avfallshanteringsskyldigai utnyttja medelatt ur
på belånadeStatens Omkärnavlallshanteringstond. räntan medel fonden är lägre änur

påäven Dettamarknadsräntan är deras kapitalkostnad lägre. innebär förräntningskravenatt
på påinvesteringar i kraftproduktionär lägre och därmed även det pris kraften kansom

påOmerbjudas till konsumenten. dessa företag konkurrerarmed varandra en gemensam
påmarknad har företaget med lägre kapitalkostnad komparativ fördel. l diagrammeten

belåna påsida illustreras skillnadennästa mellan kostnaden för medel kapitalmarknadenatt
med kärnavfallshanteringsfonderna Somjämfört i respektive land. referens till marknads-

Stibor Heliborupplåningsräntan månaders Sverigemässiga har använt 12 ränta i och i
framgår år då StiborFinland. Ur diagrammet mellan 1988-QS,med undantag för 1988att

då Stiboroch 1993 och Helibor understiger fondavkastningen, understiger räntan i fonderna
upplåningsräntan.marknadsmässiga Detden bör de kärnavfallshanterings-noteras att

lån.skyldiga i Finland är, i likhet med de kreditinstitutenkrav har för motsvarandesom
lånen frånskyldiga lämna betryggande säkerheterför fonden.att

StockholmStibor interbank borrowing den bästa ränta bankerna erbjuder.3 rate: som
låga utlåningsråntankraftföretagen, tillFör med hänsyn den ekonomiska risken, ligger

Stibor+1%.antagligen kring

StiborHelibor Helsinki interbank borrowing rate; se
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låna frånFinland har de avfallshanteringsskyldigautnyttjat möjligheten fonden.l att pengar
DenAvsikten är dessa medel används ägarna för finansiera investeringar. finskaattatt av

lagstiftningen förbjuder uttryckligen medlen används för kostnader omkostnads-att av
Ägarna så påpå avkast-karaktär. har sätt kunnat förränta sitt kapital sättett tryggarsom

ningen till fonden.

jämförbar.länderna år det viktigt referensräntanärVid avkastningsjämförelsemellan atten
iRäntan Sverige. fluktuerar med marknadsräntan.medan grundräntani statsskuldräntan.

marknadsränta ärFinland sätts Finlands Bank och är trögrörlig. Vid tider med stigandeav
förhållandevis låg sjunkande räntor.medan det sker vidden motsatta

marlumtwpplinlngI ländernamellan1988-1993Jämförelsemellanlond-och

fåff ff få f$9%

Käll:Rllülnkøn.Siwlddnlvhlümd,SKI
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avfallshanteringsåtgärgerKongo ggn utbetalningar fondenav ur

ändamålSverige SKl. EnligtI utövas kontroll över används till finansi-medlenatt avsett av
eringslagen används för reaktorinnehavarenför hantera ochavgifterna ersätta attatt

FoU vissaslutförvara använt kärnbränsle. riva anläggningar. bedriva verksamhet samt
medytterligare kostnader har. Den delen är i drift och bekostasstaten systemetav som nu

avgiftsmedel är:

CLABmellanlagret för använt bränsle-
använt bränsleförtransportsystemet-

för för SFR, SKBs FoU ochDessutom har ersättning betalats kostnader upparbetning samt
på MSEKTotalt 8700informationsverksamhet. har medel motsvarande beloppett ca

betalats fonden.ur

åtgärder ännu gjorts, deden finska modellen har inga utbetalningar för genomfördal utan
Därmed myndig-avfallshanteringsskyldigahar ombesörjt för kostnaderna löpande. saknar

avfallshanteringsåtgärderFoU med-kontroll beviljandet medel för ellerheterna den som av
åtgärdinte inför bedömningar viss är betraktaför. Myndigheterna ställs heller att sormom en

avfallshanteringsåtgärd tillinformationsverksamhet och därmed är berättigadeller inte t ex
strålskydds-industriministeriet ochutbetalning. I stället utövas kontrollen handels- ochav

granskning verksamhetsbeskrivningaroch avtallshanteringsplanercentralen somgenom av
årligen lämnas till ministeriet.

Därför är detSverige är det formellt statliga medel skall finansiera avfallshanteringen.I som
också SKIsrimligt även sker kontroll över vad medlen används till, vilket sker idetatt en

regi.

ifrågasatts RRV. Enligt RRVs bedömningEffektiviteten den kontrollen har sker ut-av av
någonfrån SKI automatiskt, detbetalningarna sker eller mindre föreliggerutan attmer

egentlig kontroll över utbetalningarna genomförda avfallshanteringskostnader.motsvararatt
påSlutsatsen är, enligt RRV. intressenternaförlitar sig medlen används för sitt rättaattatt

ändamål åtgärd fungerar.med administrativ i praktiken inteen som

Mot detta har genmälts kontrollen utbetalningarnabör bakgrundenatt mot attav ses av
fondbehållning formellt är praktikenfinansieringssystemet, statligt. i endast utnyttjasvars av

fondbehållningenavfallshanteringsskyldiga. Härigenom skulle självreglerandede mer-avfallshanteringsfonden mindreutbetalningar desto medel för framtida avfallshanterings-ur
aviallshanteringsåtgärderna. sådanåtgärder avgifter för Enoch följaktligen högre i dag

utveckling avfallshanteringsskyldigasintresse.är inte i de

WATERHOUSEPRICE23



SOU 1994: 108 253

Kâmbränsefondsutredningen

Sammanfattningsvis finska,är det komplicerat än det där desvenska systemet mer
åtgärderna. SKl löpandeavfallshanteringsskyldiga finansierar betalar löpande fördirekt

avfallsåtgärder genomfördaSKB. Det förfäktats statliga inflytandet överhar detatttagna av
avfallshanteringsåtgärder förbättrad kontrollsäkerställasenligt finansieringslagen skall genom

kontrollåtgärdsådanbetydelsenutbetalning medel. Detta har besvarats med attav av av en
mekanismen i fonduppbyggnaden.inte bör överdrivas den självreglerandep g a

4.3 Sammanfattning

rubriker:jämfört det finansieringssystemet under följandel detta kapitel har finska

finansieringssystemensomfattning,-
huvuduppgifler.organisationerna och deras-

utgifterna för avfallshanteringen,-
framtida utgifter.fonduppbyggnadstakten. eller periodiseringen. av-

årliga kärnavfallshanteringsavgiften,denränteavkastningeni-
kärnavfall.för uppkommetsäkerheter för framtida utgifter redan-

lån ochkärnavfallshanteringsfondenav-
avfallshanteringsåtgärder fonden.och utbetalningarkontroll urav-

bakgrunden den gällande lagstiftningenStrukturen finansieringssystemen bör mot avav ses
oberoende beslutFinland är finasieringssystemetkärnkraftensframtid i länderna. I avom

påmed tanke avstängningsvenska har konstrueratsdetta medan det systemet enom
Finlandskulle kunna tillämpas i2010. Detta innebär svenskt finansieringssystem inteatt ett

Sverige.imedan finskt skulle kunna tillämpasett

på i länderna är olika. Kärnkraftens brukVi pekat produktionsstrukturenhar även att som
sintill utnyttjandefaktorer iFinland leder vissa förutsättningar högre turbaskraft i under som

påverkar kärnkraftensavfallshantering.finansieringen av

StrukturenFlera har behandlats under rubrikernaskillnader i finansieringssystemen ovan. av
lVOfrämst i det tidigare har sittavgifterna för avfallshanteringenskiljer sig exporteratatt

båda länderna,bränsleavfall. Kostnadsberäkningarnaär konservativai men
osäkerhetspåslagen Sverige. De totala utgifterna för avfallshanteringenär 8% högre ica

förvåning. någotårpå kWh över 40 visar sig, till vissfördelade produktionantagen vara
såär betydelsefulla identifier-Finland. En orsaker till varför skalfördelarnaintelägre i del

i Sverige sker enligt principen pay-asUppbyggnaden avfallshanteringsfondenades. av -
täcker hela ansvarsbeloppet lämnas isäkerheter eller londerade medelmedanyou-go.

Sverige. Finlandäven utnyttjas i l kanDärmed är viktigt anläggningarnaFinland. det att
Pâ sålåna sätt är det de fakto ägarnafonden utnyttjas.möjligheten att sompengar ur

Sverige i fonden, medan överskottet,räknas hela ränteavkastningenförvaltar medlen. l om
uppstår, avfallshanteringsskyldiga. Ingai det finska delas mellan dedet systemet

avfallshan-fonden Finland. istället finansierar deutbetalningar sker för närvarande iur
avfallsåtgärder löpande.granskas handels- och industriministerietteringsskyldiga som av
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överlåtaDe finska är finansiellt solidare främst kravet säkerheter för attsystemet attap g
avtallshanteringsåtgârderna.samtliga uppskattade kostnader för Andra bidragandetäcka

ränta-på-råntaden framtunga gör effekten större.orsaker är fonduppbyggnaden samtsom
medanfaktum bidrar till öka säkerheten i Finland efter avstängning,det hela realräntanatt att

på avfalls-Sverige förlitar sig realråntanäven efter stängning finansierar deli att en avman
hanteringsåtgårderna. Andra skillnader verkar till det finska främstsystemet.att asom p g

rådandeåren äromständigheterna, är solidare.produktionsstrukturen och under de senaste
på så tillhög utnyttjandefaktorförkortat fonduppbyggnadstiden och sätt bidragit attatt en

både osäkerheten finansieringen vidaccelerera fonduppbyggnaden och minska enom
eventuell avstängning.
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TlllSTÃIDHAVARIASIÃGAIIAS srmruriaFIIAISIElIA MOTIAKGRUIDEIAV
Avstiualrlasaisxzu

Inledning

Avfallshanteringsåtgärderna framgåttär avsedda finansierasatt ettsom ovan- genom av--
giftssuttag under produktionstiden. täcka kostnaderna. påAvgifterna baserar sigsom avser

gårkalkyl och allt planerat. kommer självlinansierande.systemet att Vaden om som vara
någothänder emellertid fråninte tänkt början och tidigare aweckling blirom som var en

lillståndshavarnaaktuell har härvid och deras finansiella sålundaett styrka bliransvar
betydelsefull.

tiIlståndsinnehavarnasägarnasEnbart analys finansiella ställning är emellertid inteen av
intressant i detta sammanhang. Det skulle det möjligen detta skulle avseddvara om vara

såaktieanalys. är inte fallet.som en men

Vår avsikt tiIlståndsinnehavarnasâgarnasmed detta kapitel är belysaatt finansiella ställning
med hänsyn till finansieringen kärnavfallshanteringen. En måstemeningsfull analys börjaav
med identifiera deatt risker finns för uppstårunderskottatt iett tinansieringssystemetsom
och kvantifiera dessa. Med det här kapitlet gör till detta. En vidareansats analys bören

tillståndshavarnasske bakgrundenmot juridiska för hanteringen de avfallav ansvar av som
uppstår vid kärnkraftsproducerad frågael. Denna behandlar emellertid inte i denna
utredning.

Här behandlar den risk valt kalla avstängningsrisken.att Vid kvantifieringensom av
ocksårisken kommer kunnaatt paralleller med det finska för finansieringsystemetse av

avfallshanteringen.

Tillstinrhinnchavarnaligarna

tillståndlnnehavarna för driften kärnkraftsreaktorernaär Vattenfall AB Ringhals 1-4.av av
Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3, Oskarshamns Kraftgrupp AB Oskarshamn 1-3

ÄgarnaSydsvenskaoch VärmekraftAB tillståndshavarnaBarsebäck 1-2. är främstav
Vattenfall AB. Sydkraft AB. Stockholm GullspångsEnergi AB och Kraft AB tillsammanssom
äger 93% aktierna i de kärnkraftsproducerandeföretagen. Resten ägs i de samägdaca av
företagen, Forsmarks Kraftgrupp Oskarshamnsoch Kraftgrupp. SkandinaviskaElverkav

Skellefteålncentive och Kraft. Stora Kraft och Karlstad kommun intressebolagenav genom
Vårmlandskraft Forsmarks- OKG-delägarna.respektive

De samägda kraftverken,Forsmark och OKG levererar till sina delägare i proportion till
deras aktieinnehavtill prisett självkostnaden. Detmotsvarar innebär företagenattsom
varken vinst eller förlust i sin verksamhet. ägarförhållandenBilaga 1 beskriver förgenerar
tillståndsinnehavarna.
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5.2 Tillstånrlrinrrohavurnuskyldigheter

tillståndsinnehavarna förskyldigaärEnligt kärntekniklagenoch finansieringslagen att svara
uppstår vidavfallet för kostnadernadet i verksamheten uppkomna samthanteringen somav

tilltåndshavarnas skyldigheter ochbeskrivithantering. Vi har närmaredenna
Nedan använderkapitlet det finskafinansieringssystemens omfattning i systemet.om

tillståndshavare avfallshanteringsskyldig.medbenämningen synonymt

flnauicrinøuyøtomohfallissemangRiskernaför5.3

underför avfallshanteringskostnadernafinansieringssystemetärAvsikten med att reservera
samla medel idrifttid. Detta görs, bekant.kärnkraftverkens attsom genom

kärnavfallsfonden.

tillräckligt medtvå skullefinansieringssystemet inte hafinns främst risker till genereratDet att
avfallshanteringskostnaderna. dem:Vi kallarför täckamedel att

kostnadskalkylerna vidöverskridande de ursprungligaförltostnurlsriclr. ett av-
genomförandet investeringarnaochav

varvideller kärnkraftverk.förtida stängning reaktorför ettAvutingrriugcriclu. av enen-
avfallshanteringen.bekostamedel inte räckerfunderade att

någon tillståndsinne-tillfallissemangfinansiellt igernaDet är viktigt att notera att ett av av
fråneftersom det är intäkternaär i fara.innebär finansieringssystemethavarna inte i sig att

avfallshanteringskostnaderna.skall täckaär lönsam.kärnkraftsverksamheten. somsom
någon tillstånds-gåtillståndsinnehavarna förvärvakonkurs skulleiSkulle ägare till annanen

Härvid skiljer sig detfonduppbyggnaden.verksamhetoch fortsatthavaren tryggagenom
någon riskfrån ägarna innebär vissfallisemangde finska därsvenska ettsystemet av av en

pålånefordran. visserligen är säkrad,fonden hareftersomför finansieringssystemet en som
agarna.

med genomförda avfalls-Kostnadsrisken minskarändras tiden.Fliskexponeringen genom
dåhanteringsåtgårder. med tiden anläggningarna är iavstängningsriskenminskarmedan

föremål förKostnadsberäkningarna äravstängningsrisken.kapitel analyserardrift. I detta
kapitel 6 utredningen.granskning i av

uppgåravkastningeni fondeninte tillDetta riskenför denrealatredjerisk,ränterisken. år att.Detlinnsävenen
våromfattasinte studie.Behandlingen dennarisk2.596. avav
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5.4 Avatingninuarislran

Finansieringssystemet på årligabygger de avgifterna de kärnavfallshanteringsskyldigasom
erlägger till kärnavfallsfonden. Avgifterna är beräknade för förväntad kärnkraftproduktionen
på år.minst 25 Om driftstiden är kortare än detta finns det risk för finansierings-atten

inte kan bekosta avfallshanteringen.systemet

påverkaVi orsaker kantre kärnanläggningarnasframtida drift. De är;ser som

påanläggningenatt stängs pågrund beslut fattade regeringen eller riksdagenav av-
tillståndenpolitiska och stridergrundar för drivandetmot kärnkraftsanläggningen,som av

anläggningenatt stängs elleralronomialraorsakar.av-

anläggningen påstängsatt tainiah grund förtida förslitning.nraalar haverier, ellerav av-
tillståndsinnehavareandra oförutsedda operativa orsaker.av

Det första frågeställningalternativetinnebär juridisk karaktär. Stängningen görsen av av
står tillståndshavarnasorsaker utanför ifrågasättaskontroll. Det kan härvid detsom om

strikta framhållitskan göras gällande.ansvaret Det har för kärnkrafts-representanterav
industrin det härvidlag skadeståndsersättningar.att skulle finnast grunder för Vi kano m
inom såför detta uppdrag inte bedöma är fallet. Helt klart är emellertid attramen om om
tillståndshavaren fårhävdar detta och rätt i eventuell juridisk prövning. blir det statenen som
får stå för risken och täcka det eventuella Dåunderskottet i finansieringssystemet.
ändamålet med denna frågeställningarna,utredning inte är belysa de juridiskaatt lämnar
detta ämne vidare behandling.utan

Om tillståndshavarnadäremot tekniska eller ekonomiska skäl blir tvungna stängaattav
anläggningarna tilIståndsinnehavarnaägarnafinns det skäl får ståatt anta att för risken för
finansieringssystemets sannolika otillräcklighet. Den frånfortsatta analysen bortser orsaken
till på tillståndshavarnasägarnasavstängning och inriktas i stället exponering vid brister i
finansieringssystemet.

Avregleringenochfinansieringen lrirnavfallshantarinuanav

Avstängningsrisken innefattar möjligen kärnkraftanläggningatt inte skulle lönsam ochen vara
därmed drift ekonomiska orsaker.tas ur av

tillståndshavarnaFör närvarandeöverför samtliga kostnader för kärnkraftsproduktionen på
påägarna i sin överför demtur konsumenterna i kraftpriset. Denna kostnadsöverföringsom

underlättas kraftförsäljningensmonopolkaraktär.av

pål framtiden, uppstårkonkurrensutsattmarknad. det möjlighet för konsumenternaen atten
byta leverantör kostnaderna för kärnkraftsproduktionenskulle göra andra leverantörerom
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kärnkraftsföretagen. Konsekvensen detta ärkonkurrenskraftigaän attavmer
så itillståndshavarna kostnader liggerkostnaderna derasägarna reducera attattpressas av

nivå ökningar iSverige eventuellakostnader. I kommermed övriga producenters
såökning kraftpriset,kårnkraftsproduktioneninnebära attkostnaderna för aven

på kärnkraft i dentillståndshavarna Eftersom andelenkostnader ägarna.kan överföra sina
tillgåpå sikt finnsenergikällor kortoch inga alternativa atttotala tillförseln är hög ca 50%

på fallkraften, i varjemarknadsprisetkostnader skulle bestämmainnebär det kärnkraftensatt
året. efteravfallshanteringsskyldigaävenFöljaktligen skulle deunder delen av

kärnavfallshanteringen.betala avgifterna förförutsättningaravregleringen ha ekonomiska att

enbart, ellerde kraftbolag medför kårnkraftsproduktioneninnebärHöga kostnader att en
på kärnkrafts-Detta sätterbli mycket lönsamma.andel. vattenkraftsproduktionhög pressen

sådanuppnå metodEnhögre lönsamhet.sina kostnader förminskaproducenterna attatt
ifrågasätta kärnavfallshanteringskostnaderna.avgifterna förskulle kunna att t exvara

Sverige ökad grad skulle kunnaeltillförseln i iinnebärEn ökad handel med Norge att en
från riskinnebär ökadHuruvida dettavattenkraftsproducerad Norge.tillfredställas med en

måstepå Faktorer främstflera faktorer.berorfinansiering kärnavfallshanteringenför somav
tillgång tillefterfrågan i överföringskapaciteten.el. flaskhalsaroch utbudetbeaktas är av

överföringskostnader.Sverigereglerkraft i samt

blir avstängnings-olönsam.förmodan, skulle viasa sigkårnkraftsproduktionen,Om mot vara
påpåföljande finansieringssystemetkonsekvenseraktuell medrisken

otillräckligtirfinamioriugsaystomotIrandetkonstateraslir om

på iutgifter avfallshanteringenperiodisering debyggerFinansieringssystemet somaven
förvaltasavgifter till fondkostnader i formDessa periodiseras tillframtiden har. en somav

avfallshantering. Periodiseringenså för framtidaelförbrukare betalarSKl dagensatt avav
år. bestämmer regeringendrifttid, minst 25 Varjeanläggningensske överdessa antas

år förregeringen fastställerblir den avgiftOm år mindre än 25avgiften. drifttiden som
och dettills vidare fonderade beloppettillståndsinnehavaren mellan detbetala skillnadenatt

tillståndsinnehavarensdel.förberäknade ansvarsbeloppettotala

förmår täcka allaintefinansieringssystemet att Inrilmarloavstängning innebärEn förtida att
nödvändigtvis inte deDäremot innebär detkärnavfallshanteringen. attutgifter förframtida

sålundaDet är möjligtde kostnaderna.otillräckliga täcka faktiskmedlen ärfonderade att
dåårtionden.tillräcklighet först flerafastställa finansieringssystemetsdefiniitvtatt om

Även bestämmer i hög gradrealräntansutvecklingutfallit.harkostnadernamerparten av
möjligt idag endastpå Därför är deti framtiden. attfonderade medlenbeloppet de

förtida stängningfinansieringssystemetunderskottet ibestämma det Iurilrnado voreom en
aktuell.
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5.7 Finnmiorinøulturnntiv tillståndsinnehavarna:tår för riuhn finnmiorinuøsyttomouutillriclrlighatom av

Om det kan konstateras de avfallshanteringsskyldigaatt ståskall för avfallshanterings-
kostnaderna vid förtida stängning kärnkraftverk, finns det i princip alternativen tre tillav
hands för dem finansieraatt underskottet. Dessa är:

tillståndshavarensvia övriga intäkter,-
tillståndshavarnasvia de övriga frånintäkter kärnkraftsproduktioneller-

tillståndshavarnasmed kapital och tillskottskapital från delägarna.egna-

Finansiering tillståndsinnehavarnasvia övriga intäkter

Sverigel är det endast Vattenfall AB har kärnkraftsproduceranderörelsegren.som en
Ringhals, tillsammans med andra rörelsegrenar inom juridiska enhet, Vattenfall AB.samma
Sydkraft, enda ägare Sydsvenskatill VärmeverkAB. tillståndshavarnaoch de övrigasom
driver sin kärnkraftsproduktioni intressebolag enda verksamhet är driva kärnkrafts-attvars
anläggningen. Om underskottet i finansieringen uppståskulle för Ringhals kärnkraftverksdel
kan det tänkas Vattenfall skulleatt kunna finansiera underskottet frånintäkter degenom
övriga rörelsegrenarna. vattenkraftsproduktion.t Detta skulle innebära bristeratt iex
kärnkraftsavfalletsfinansieringssystem subventioneras vattenkraftsproduktionen, tillikaav men

dagens elförbrukare.av

Finansiering tillståndshavarnasvia de övriga frånintäkter kärnkraftsproduktion

Det andra alternativetför täcka underskott tillståndsinnehavarnaatt ett är de andraatt
inträder för solidarisktatt täcka underskott. Samarbeteett ligger nära till hands framför allt
inom den statligt majoritetsägda delen kärnkraftsindustrin.Ringhals och Forsmark. Somav
majoritetsägare påverkakan Vattenfall på frånpriset kraften Forsmark. På motsvarande sätt
kan det tänkas Sydkraft kanatt med hänsyn till Barsebäck Oskarshamn.och Genomagera

på dettaatt sätt överföra avfallshanteringskostnadernapå övriga producenter kan framtida
kostnader för kärnavfallshanteringenbekostas dagens kärnkraftsproduktion ochav
elförbrukare.

Principen för solidarisk täckning underskottet är utvidgning principen för detav falleten av
reaktoratt stängs i förtid. Den allmänna uppfattning blanden myndigheter talat med är att

tillståndshavarens övriga reaktorer bör täcka den uppstår.brist som

Finansiering tillståndhavarnasmed kapitaleona

Det tredje alternativettill finansiering beräknatett underskott är med kapitalegetav och
fråneventuellt tillskott ägarna.
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tillgångar täckaför atttillståndshavarna inte harde delägda företagenikanVi attanta egna
rimligtDettaaktuell. är ettstängning blirförtidaunderskottet i finansieringssystemetom en

Perringa.stängning tordevidanläggningarnasvärdeeftersomantagande varaen
MSEK 7.100bokförda tillForsmarkOskarshamn respektivei31.12.1992 anläggningarnavar

Det316.MSEK 113 respektivetilluppgickkapitalet endast13.200. medan detoch egna
fordrings-lånen. ersättagått behövaskullelånegivarna. i borgen fördeellerinnebär att som

gått borgeniellerriksgäldskontoret. staten.är detFör Forsmarks delägarna. t somex
tillobligationslån. avgiftFöretaget betalarutlandslån inhemskabåde ochför företagets en

Iåneskulden.0,5%motsvarandeför dettariksgäldskontoret av

Anläggningarna iOKG FKV.förhållandevis ochjämfört medsolittärBarsebäckverket
uppgickkapitaletmedan detMSEK 1.050,bokförda tillVärmekraftSydsvenska egnacavar

låg- ochför hanteringochobeskattadeMSEK Företaget har62.till avreserverreserver
kankapital dettaAndelenMSEK 1.140. egetbeloppavfall tillmedelaktivt ett avav ca

MSEK850.tilluppskattas ca

Ägarnas finansieringenåtaganden beträffandeför företagens avansvar
där163.SOU 1980:14till kärntekniklagenbetänkandetihar berörtskärnavfallshanteringen s.

1947:124.Juridiskt Arkivmål Nyttrefererats iVattendomstolensmed stöddet. somav
konstateras att;

tillgångar,hardotterbolagensigförsäkrat attinte har svararOm moderföretaget som... om
tilsettinte heller harochkämkraftensrestprodukter,på förvaringhantering ochkravenmot av

borgensátaganden ellerförfogandeställs tillhärförerforderliga genomatt resurser
eventuellmedsådana i sambandavkrävasbör de kunnakonsortiaavfal, enresurser

bolaget.likvidation av

fråga sammanhanget.iär relevantsådant tillämpas.tänkande kan somanalogtOm enett
vårt utredningsuppdrag.förutanföremllertid faller ramen

ekonomiskatillståndshavare saknaridagsamtligasägasSammanfattningsviskan att egna
kvarstårDärmedfinansieringssystemet.underskott ieventuellt somtäckaför ettattresurser

iunderskottför täckatillståndshavarna kapital etttillskjuter atttillägarnaalternativ att
börmöjligheter till dettaekonomiskaägarnasbedömaFör kunnaattfinansieringssystemet.

finansierapå sätttillfredsställandeför etterfordrasmedel attmyckethuruppskattasdet som
drift.ireaktorernainteavfallshanteringen voreom
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Inriktning dentill dogsdatoofinamiorndodeleni linomiorinøsayotomntav

Vi definierar underskottet i finansieringssystemet skillnaden mellan ansvarsbeloppet. dvssom
vad det skulle kosta awecklaatt kärnkraftsproduktionenidag jmf det finska finansierings-
systemet. och de till dags dato fonderade medlen.

Ansvarsbeloppen består dels kostnader i anslutning till avfallshanteringenav gemensamma
och direkta kostnader kan hänvisas till reaktoranläggningarna. Dessutom finns drifts-som
kostnader för utnyttjande t transportsystemet. Gemensamma kostnader är slut-av ex t ex
förvar rivningsavfall, inkapslingsanlåggningen och djupförvaret. den del kost-av samt av
naderna för tills vidare upparbetat kärnbränsleavfall. 2700 Andelentonca uran. gemen-

på tillståndshavarnakostnader fördelas beräknas i proportion till anläggningarnassamma
sådannettoeffekt. En fördelning innebär stårRinghals föratt 36%. Forsmark för 30%.

Oskarshamn för 22% Barsebäckoch för 12% de fasta kostnaderna. Finasieringslagenav
någrainte anvisningar för hur kostnaderna skall fördelas mellan deger

avlallshanteringsskyldiga, påprincipenutan basera sig deras inbördes överenskommelse.
Sålunda är det öppet för de avfallshanteringsskyldigaatt inbördesgenom en
överenskommelsefördela de kostnaderna.gemensamma

För kunna måsteuppskattaatt ansvarsbeloppet göra ett antagande hur mycket deom av
totala kostnader enligt den avfallshanteringsplanensenaste kostnader för tills-som avser

Vårtvidare upparbetat avfall. påantagande bygger 75% allaatt avfallshanterings-grova av
kostnader är fasta rivning kärnkraftverk.djupförvar, mellanlagring etc. vilket är ungefär-av
ligen kostnadsprofil TVO har. De rörliga kostnaderna uppstår iantarsamma som
proportion till bränsleförbrukning.
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31.12.1998 finskatill detHärmed knyteransvarsbeloppetNedan uppskattning anperen
systemet.

Oskarshamn BarsebäckForsmarkRinghals
MSEKMSEKMSEK MSEK

Totalt kostnader
60101006814264142391994from

obero-Fasta kostnader
450710698 755110679bränslemängdende av

kostn.75% tot.av

56%42%31%rörliga 44%upparbetade
kostnader i propor-

Q1Läs 1®Z1512till bränsleförbr.tion

534886081178712251Ansvarsbeloppet

Förslag avgifter bilagaKälla:SKL till 1994, 1

deavfallshanteringsutgifternadrarfinansierade delenkvantifieradenFör att avav
31.12.1993:fonderade medlen per

Oskarshamn BarsebäckForsmarkRinghals
MSEKMSEKMSEKMSEK

8608 53481178712251Ansvarsbeloppet

3780 220031004240Fonderade medel

finansierad andel av
484828 3186878011avfallshanteringskosm.

Andel totalaav
59%56%74%65%ansvarsbeloppet

ochmedel för mellan 26avfallshanteringsskyldigafonderatuppställning har dedennaEnligt

2 antaganden.byggerpåmycketFramställningenhäruppskattnlngar.bör mycketBeloppet grovasom grovases
rådfrågas.beräkning SKBFör börnoggrannareen
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44% ansvarsbeloppet till dags dato. Resten skall täckas återståendemedav avgifter under
driftstid realränteintäktersamt mellan och sista utbetalningstidpunkten under 2040-talet.nu

llialaxponaringanför igarnavill eventuelltunderskotti finansieringenatt

utgår från de fyra största ägarna kärnkraftverken. Dessa äger tillsammans 93%av ca av
aktierna. Vi ställer aktieinnehaveti relation till den ofinansierade delen de avfallav som
tillsvidare producerats kärnkraftverkenenligt för uppskattningatt ägarnasav ovan en av
totala riskexponeringen. påpekasDet bör denna totala riskexponeringenatt är teoretiskt
maximal, eftersom ägandet är diversifierat företagen.mellan Risken år liten fört ex
Stockholm bådeEnergi Forsmark OKGatt och stängs av.

Mot denna riskexponering skall ställas ägarnas möjlighet till finansieraatt underskottet.
tillståndsföretagenAktieinnehavet i fördelar sig för närvarandeenligt följande:

Ägare Ringhals Forsmark Oskarshamn
Barsebäck

% 99 96 96

Vattenfall 100 74.5 - -Sydkraft 1.4 54.5 100-Stockholm Energi 13.8 13.8- -Gullspång 7.5 12.2- -
ÅrsredovisningarKälla: meduppdatering1992 StockholmEnergis Gullspångsoch löretagsköp Korsnäsochav avUddeholmsKraft.

ovanståendeEnligt aktieinnehavfördelas den tills vidare ofinansierade delen av
ansvarsbeloppet mellan aktieägarnaenligt följande:

Oñnansierade delen av
ansvarsbeloppet Vattenfall Sydkraft Stockholm Gullspångs

Energi Kraft
MSEK MSEK MSEK MSEK

Ringhals 8011 0 O 0
Forsmark 6472 122 1199 652
Oskarshamn 0 2631 666 589
Barsebäck Q 313g Q Q
Totalt 14433 5901 1065 1241

De övriga minoritetsågarna,Skandinaviska SkellefteåElverk, Kraft. Stora Kraft. och Karlstad
stårkommun, MSEKför 1184 796 den finansierade delen.av
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medunderskott. Antingendyliktfinansieraägarna ettalternativ för att enDet finns tre
medi likhetframtida bristföreventualitetentäckaengångsbetalning eller. förtill fonden att en

täckningperiodiseradförbetryggande säkerhetermed avfinska finansieringssystemet,det en
för dessa.bokföringenreservering iär göramöjlighetenDen tredje attunderskottet. en

gångpå allainbegäraregeringen besluter attEngängsinbetalningen aktualiseraskan enom
avfallshanteringsåtgärder.för framtidautgifter

ndalnis nn

avfallshanteringennärefterskänksfordranengångsinbetalning fonden.till t motEn somenex
kapitalkostnad, eftersompåverka ochlikviditetägarnasstarktfinansierad, skullefulltär

undergrävaskullepå Detta i sinlån kapitalmarknaden. turbehövamedlen skulle upptas som
på iprissättaskulle ettinvesterarnavilketi företagen.ekonomiska riskernadeSoliditetenoch

avkastningskrav.högreform av

möjlighetmedkombinerasengångsbetalning behövaskullesannolikt enDärför är det att en
sedanskulleDessafinansieringssystemet.det finskaåterlåning jämförmedlentill av

Om medlenmedlen.låta bli förvaltareägarnaochinvesteringartillägarna avanvändas av
uppstår avkast-iöverskottkräver ettfondenöverstiger denräntaförvaltas till somsomen

skulle antagligenägarföretageniinvesterarnatillgodo. seägarnakommerningen som
på förtidagrundfinansieringssystemetpå underskott iför enrisken avpositivt ettatt
avkastningskrav.minska sittdärmed egetfinansierad ochskullestängning vara

låntagarnafrån ökar kost-säkerheterkravåterlåningsrätlen medkombineras ettOm
lånebeloppet.0,54%meduppskattningsvisnaderna avca
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äkerh fra c r ken fr rker

I likhet med Finland kan underskott täckasett med säkerheter successivt ersätts medsom
sådanalikvida medel. Kostnaderna för frånsäkerheter, i form garantier kreditinstitutt ex av

eller försäkringsbolag. fastighetsinteckningar påeller företagsinteckningar varierar beroende
säkerhetens prioritering. Dessutom kan det tillkomma indirekta kostnader med minskningen i

upplåning.säkerheter för den Följaktligen frånexterna varierar kostnaderna företag till
belopp°zföretag. Dessa kostnader skulle för ägarna kunna uppskattas till följande

Ringhals Forsmark Oskarshamn Barsebäck
MSEK MSEK MSEK MSEK

Årlig kostnad för att
finansiera underskottet
finansieringssystemeti 80.0 86,9 48,3 31.5

Denna kostnad skulle naturligtvis minska successivt med fondens uppbyggnad.

De högre kostnaderna för kärnkraftsproduktionen påskulle i praktiken öka kontraktspriset
såkraft tillståndshavarnadet skulle skapa föratt utrymme bekosta dessa ökadeatt

kostnader. Detta. tillsammans med det faktum andelen kärnkraft i den totalaatt energitill-
förseln högär och inga alternativa tillgå,energikällor för närvarandefinns skulle innebäraatt

kärnkraftens påkostnader skulle bestämmaatt marknadspriset el. i varje tall under delen av
året. tillståndshavarnaDärför bör över eller ägarna inteatt kan täcka dessa ökadeoron

Ökningenkostnader för avtallshanteringensfinansiering inte överskattas. i kärnkraftspriset,
påöverförs ägarna resultat ägarna lämnarett att säkerheter för täckaattsom som av

till:underskottet kan initialt uppskattas

Ringhals Forsmark Oskarshamn Barsebäck
örekWh örekWh örekWh örekWh

Ökning prisetav
på frånkraften
kärnkraften 0,35 0,41 0.32 0.38

Denna kostnad skulle successivt minska med fondens uppbyggnad.

3 vårtexempelanvänderl 1%.

Antagen påstandardproduktion TWhfördelatpå67,2 deavtallshanteringsskyldigaFörslagenligt tillavgifter årför
1994,bilaga tabell
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Finland industriministeriet fastighetsinteckningarDet bör i kräverhandels- ochnoteras att av
består DeIVO, TVOs propriborgensförbindelser med ägarna.medan säkerheternaför del av

små: påIVO stämpelskatten fastighetsinteckningarnadirekta kostnaderna är därmed för
engångsbetalning. utgår kostnadernaTVOs ingen avgift. De indirekta1.5% för säkerheter

gårmed företag och inte uppskatta..för ökade kapitalkostnadervarierar att

avf h nterin stnader.Reserv i bokförin för täck framatten

avfallshanteringsskyldigagjorde dekärntekniklags ikraftträdandeFöre nuvarande reser-
åtgärder. fall skulleEn i förekommandebokföring för framtidaveringar i sin varareserv som

svårt. eftersomI praktiken skulle dettatäcka underskottet enligtaktuell skulle envaraovan.
kraftigt förföljaktligen skulle stigabehöva täckas med kraftpriset attreservering skulle som

ökar.sjunka i takt med de fonderade medlensuccessivt att

5.10 Sammanfattning

inte skulle täcka framtidaför finansieringssystemetkapitlet har identifierat riskernal att
närmareidentifierade riskerna harför kärnavfallshanteringen. Av dekostnader tre

avstängningDen aktualiseraskalla avstängningsrisken.den risk valtanalyserat att av en
eller tekniska skäl.politiska. ekonomiskareaktor eller verk antingenett avenav

är täcktfinansieringssystemet inte ännuden delentill kvantifieraVi gör ansats att somaven
hjälp begreppet ansvarsbeloppDetta gör medför kärnavfallshanteringen.med avgifter av

avfallshanteringsskyldiga harfram till definansieringssystemet. Vi kommer attjfr. finska
framtidaskall täckas medmed 25-4496 behovet,finansierat avfallshanteringen restenav

Sålunda förpå med tidenmedlen. minskar riskenredan fonderadeavgifter och realräntan de
uppstå i finansieringssystemet.underskott skallatt

tillståndshavarnatiIlståndshavarnasägarnasAngående ekonomiska ställning konstaterar att
kvarstårkapital. Därmedmed sitttäcka underskott egetsjälva inte har att ettresurser

då ställande betryggandeär eventualitet.avstängningen ännuaktieägartillskotteller, en av
kan uppskattas till 0,54%betryggande säkerheterKostnadernaförsäkerheter alternativ.som

till ökning de kärnkrafts-fallet skulle ledabeloppet, vilket i detdet garanterade avsenareav
kunna finansieras medörekWh. Detta skullekraftpriset med 0,32-0,41producerande en

på sikt. främst med hänsyn till denavregleringen kortkraftpriset. Vi intehöjning atttrorav
möjligheternatotala elförsörjning, ändrartill landets attkärnkraftsproduceradhöga andelen

påkostnaderna konsumenterna.de ökadeöverföra
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PÅ FÖR IIFÖBSAIAlYS All EFFEKTEI AVBIFTEI AVFALLSIIAITEBIIGEIOMEI FIISK MODELL

För konkretiseraatt effekten finsk Sverigemodell i gör i detta avsnitt tillansats attav en en
beräkna avgiften för de avfallshanteringsskyldigaför 1994 enligt finska regler. Detta bören
närmast dåanalytisktverktyg,ett flere de antaganden gör ärses som av grova.

För beräknaatt preliminär avgift för 1994 behövs följande uppgifter 31.12.1993:en per

det totala ansvarsbeloppet 31.12.1994per-
fonderade medel 31.12.1993per-
totala energiproduktionen 31.12.1994per-
den totalaantagna energiproduktionen årunder fonduppbyggnadstiden 25-
den energiproduktionenantagna under 1994-

erhållsDen preliminära avgiften skillnaden mellan fonderade medel 31.12.1993ochsom per
fonderingsmålet 31.12.1994.per

Ansvarsbeloppet erhåller31.12.1994 approximation ansvarabeloppetper som en av per
Fondbehållning erhåller31.12.1993 31.12.1994 enligtovan. per avan.

Ringhals Forsmark Oskarshamn Barsebäck
MSEK MSEK MSEK MSEK

Ansvarsbeloppet 12251 11787 8608 5348

Fondbehâllningen
31.12.1993 4240 3100 3780 2200per

preliminär

Energiproduktionen tillståndshavareför respektive beräknas enligt följande:

Ringhals OskarshamnForsmark Barsebäck
TWh TWh TWh TWh

Totala energiproduktionen
31.12.1994: 313 255 211 144per

Energiproduktionen
under fonduppbyggnads-

år:tiden 25 530 530 370 200
Energiproduktionen
under 1994: 22.9 21.1 15 8.2

SKI,FörslagKälla: tillavgifterför uppdatering1994, med1993. 1994.samtprognos
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årsföregående ansvarsbelopperhållsFonderingsmålet multipliceraför 31.12.1994 attgenom
erhållna totaladå med dendividera beloppetoch detenergiproduktionenmed den totala

Då erhålls:fonduppbyggnadsperioden.produktionen under

BarsebäckOskarshamnForsmarkRinghals
MSEKMSEKMSEKMSEK

3.8504.909Fonderingsmål 7.235 5.6711994:per

fonderingsmålet 31.12.1993erhålls mellanskillnadenhelt enkeltAvgiften för 1994 persom
erhålls:Sålunda1994.och

BarsebäckOskarshamnForsmarkRinghals
MSEKMSEKMSEKMSEK

1.6301.1292.5712.995Avgift för 1994:

erhålllerFrån föregående sidaalltså fondbehållningen 1994.öka underSå mycket börhär
beräknadedenGenom subtraheraavfallshanterlngsskyldiga. attför deansvarsbeloppen
mederhåller skall täckasfrån det beloppfondbehållningen ansvarsbeloppet som

12.251-7.235 börMSEKMSEK5.016innebär dettaRinghals del attFörsäkerheter. ex.
också kostnader för debidra till ökadeskullesäkerheter. vilkettäckas med

avfallshanteringsskyldiga.

består rånteavkastning görfondbehållningen under 1994Då ökningen idel enavaven
mycketoch hurrånteavkastningbetalasavgiften skullehur mycketuppskattning avavav

påpå de7%stå nominell rånteavkastningför. Viavlallshanteringsskyldiga antardeskulle en
Då erhåller följande:31.12.1993.fonderade medlen per

Oskarshamn BarsebäckForsmarkRinghals
MSEKMSEKMSEKMSEK

1542652172971994:Rânteavkasming
avfallshanterings-De

141gå2,5552.§9§avgift:skyldigas
1 6301.1292.5712.995Totalt:
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ståGenom fördela det belopp de avfallshanteringsskyldigaskall för över denatt som
Sålunda erhålls:1994erhållsproducerade mängden energi under avgiften kWh.per

Oskarshamn BarsebäckRinghals Forsmark
örekWh örekWhörekWh örekWh

Avgift avfallshanterings-för de
för 11.8 11.2 5.8 18.1skyldiga kWh 1994:per

fondbehållningenunderskottet i jämfört med det finska är betydande.Vi att systemetser
på på på det ifrämst framtunga fonduppbyggnaden i Finland grundDetta beror den attav

ingårSverige avgiften räntebidrag till bekosta avfallshanteringen.i redan ett antaget att
fondbehållningen krävasDärför i relativt liten jämfört med Finland. Det skulleär dag sett

frånengångsavgifter, i 18.1 i avgifter de avfallshan-uttryckt örekWh mellan 5.5 ochstora
år.teringsskyldiga under ett

fondbehåll-låt i fas den svenskaMen, nästa efter det under 1994 hämtatattta stegoss
Enligtjämfört med den finska. och hur avgifternaför 1995 skulle utveckla sig.ningen se

erhåller då följande avgifterberäkningsprinciper och antagandensamma som ovan
på avfallshanteringsskyldiga.fördelade ränteavkastningenoch de

Oskarshamn BarsebäckRinghals Forsmark
MSEK MSEK MSEKMSEK

506 397 345 268Ränteavkastning1995:
De avfallshanterings-

g Q 2131skyldigas avgift: g
529 469 348 240Totalt

Vi kan konstatera efter justeringen 1994 är avgifternablygsamma t Ringhals 0.1att ex
ränteavkastningenår större än detörekWh och negativa för Barsebäcks del, dvst mo

fondbehållningen.årliga behovet tillskott iav

på energiproduktionen förAvslutningsvis fördelar avgiftspuckeln för 1994 den totala
från års Då erhållerperioden 1993till 25 drift. följande avgift kWh:och med per

Oskarshamn BarsebäckRinghals Forsmark
örekWh örekWhörekWh örekWh

Engångsavgiften påfördelad
0.5 2.3produktion över 25 1.2 0.8
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Sammanfattningsvis övergångkan konstatera till finskt skulle innebäraatt ett systemen
någon övergångsperiodisering,form eftersom fonduppbyggnaden det svenskaenligtav

är baktungt jämfört Omsystemet med det finska. skall bringas i fas undersystemetmera en
vårt påkort tid. it exempel blir avgifternaett orimligt höga överföraattex som ovan,

påföljandekonsumenterna. De avfallshanteringsskyldiga årskulle under visserligen belastas
låga så påmed mycket avgifter. stark fluktuation kraftpriset skulle givetvismen en vara

ocksåoönskvärt. Vi exemplifiera avgifterna fonduppbyggnaden fördelas överom
Dåanläggningarnas livslängd. blir avgifternaantagna kWh naturligtvis betydligt lägre.per

övergångstidInförandet finskt skulle följaktligen krävaett system under vilken denav en
fondbehållningeneftersatta skulle byggas upp.

pål detta kapitel gjorde projicering det finska de avfallshanteringsskyldigasystemet ien av
vårt åskådliggörsSverige. l exempel hur den finska framtunga fonduppbyggnaden skulle

påorsaka avgiftspuckel de årsvenska avfallshanteringsskyldiga. Under kommandeen
å låga övergångskulle de andra sidan kunna tillgodoräkna sig Enavgifter. till finsktett

påskulle, för våldsamt,fluktuationen kraftprisetsystern att inte skulle bli behöva göras under
övergångsperiod. erhållaFör påden fulla effekten kostnaderna för deatten

avfallshanteringsskyldigabör hänsyn även till ökade kostnader förtas säkerheter.
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IEIÃIIIIGSMETIIDEI FÖRGIIAISKIIIG AV SKI: IOSTIADERIAAV AVFALLSHAITEMIGEI

l detta avsnitt redogör för de beräkningsmetoder ligger till förgrund uppskattningsom av
Vårkostnader för kärnavfallshanteringenligt ñnansieringslagen. utredning syftar till att

påsäkerställa kostnaderna grundas genomarbetade underlag Svensk Kärn-att samt att
bränslehantering ABs SKBs interna kontroll medverkar till eventuella felaktigheteratt noteras

påoch korrigeras tidigt stadium.ett

årligSKB utför kostnadsberäkning för hantering Kärnkraftensradioaktiva restprodukteren av
för 1994 redovisas i PLAN 93. Beräkningarna i granskasrapporten rapportensom av

Statens SKIKärnkraftsinspektion varefter används grund förden beräkning ettsom av
förslag till de avgifter reaktorinnehavarnaskall betala i enlighet med finansieringslagen.som

årAvgiftsförslaget redovisas för SKI Teknisk Förslag till för1994 i avgifter 1994.rapport -
Avgiftens fastställsstorlek sedan regeringen.av

Rapporteravseendeavgifterenligt flnanslerlrroslagerr

Kämkraltensslutsteg
Plan93 SKItekniskrapport

Miljöoohnatura SKISKB
resursdeptKostnaderförkärn- Fördagtillavgfter1994

kraftensradioaktiva
produkter

Metod7.1

Vi har utfört granskningen främst intervjuermed de inom SKB SKIochgenom personer som
framställer och granskar beräkningarna kostnaderna för kärnkraftens radioaktiva restpro-av
dukter referenser. Förse säkerställa korrekt bearbetning materialet haratt en av genom
stickprov flödet grunddata PLAN Dessakontrollerat till 94. kontroller omfattar inte deav
beräkningar kalkylkostnader utförs konsulter eller de beräkningar utförs iav som av som

BECOST har koncentrerats till säkerställa korrekt material användsdatorsystemet utan att att
beräkningar.indata i dessasom

vår SKBVi i även tagit hänsyn till granskningsmoment utförs utanför främsthar rapport som
SKl för Granskningendärmed avspegla vidare perspektiv. har begränsats tillatt ett attav

omfatta beräkningenenbart kostnader och omfattar inte beräkningen avgifter.av av
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7.2 SKI: lrostrrodulnrilrninuar

Datainsamling

Grunddata SKBs SKBsför kostnadsberäkningarutgörs huvudgrupper: budget ochtreav
Iångtidsprognos. särskilda utredningar kalkyler.samt

SKB:bsundsbuimingar

SK8sbudge Särskildam..., KamaLångüdsørognos utredningar

Minimum EwingMN ggg ;ng.çåowm..., ygw Mm;humana
cuteair sma

I | |riskpåslagExtra FUD riskoåslagExtra-

Fordelningskosmadägareper
Avgihsberäkrüng
Rappomramsiallring

Plan
9941

IångtidsprognosSKBs budget och
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Kostnader för SKBs administration, FUD forskning. utveckling, demonstration och övriga
åtgärder, lågaktivtSFR-drifttransportsystemet, avfall CLAB-driftoch mellanlagring baserar

på SKBs långtidsprognos.sig budget frånoch Uppgifterna hämtas budgeten och konteras i
enlighet med kostnadsberäkningenskontoplan bil Kostnaderse 1. inträffar SKBseftersom
långtidsprognos utgång förlängs med nuvarande belopp eller uppskattas. Kostnaderna för

påFUD baserar årssig FUD-programmet ingårfastställs med mellanrum SKBstre och isom
budget. Inriktningen FUD-programmet har granskats SKl och fastställs regeringen.av av av

Särskilda utredningar

Kostnader för rivning kärnkraftverken.avställningsdrift, CLABreinvestering SFR 3ochav av
på pågårbaserar sig särskilda utredningar. För närvarande utredning totalaen av

Somrivningskostnader. referensanlâggningför rivning kokvattenreaktorerhar Oskarshamnav
03 fått3 använts. För utföra tillgångdenna utredning har projektgruppenatt till de

innehållerdatabaser 03.uppgifter byggnationen Databasernaägssom om av av
Oskarshamns innehållerKraftgrupp ASEA Stal. Databaserna materialmängdersamt av a
för uppbyggnaden 03. För kvantifierarivningsarbetethar arbetsmoment identifieratsattav

innehåller verktygsåtgångkostnader för arbetstid krävs för rivningsarbetet.samtsom som
på påDetta möjlighet prissätta arbetsinsatsen baserat internpris föratt personalger

Ringhals identifiera övriga kostnader. Här utöver klassificeringsamt sker rivningsavfall iav
aktivt och inaktivt avfall vilket möjliggör dimensionering olika slutförvar. Tilltyper sinav av

frånhjälp har referensgrupp ägarna, konsulter med erfarenhet rivningsarbetengruppen en av
och ABB Atom tidigare har Samtligabyggt kokvattenreaktorer. resultat ABB Atomssom av

frånstudier rimlighetsbedöms Oskarshamnteknikerav

Kostnadsberälailng för rlvnlngskostnader Oskarshamn 3

Databaser m-t-- Materialmängden

Arbetsprocedur Tidsåtgånga

KKPrissättning Kostnad
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Kalmler

Till grund för byggnads- och processkalkyler för inkapslingsstation djupförvar liggeoch
kraftverksbolagensuppgifter framtida avfallsprognoser. Dessa uppgifter rimlighets-om

på föregående års åretsbedöms SKB baserat uppgifter förväntade produktion.samtav
Mängden utbränt SKBberäknas och utgör sedan förutsättningen för dimensioneringuran av
och layout inkapslingsstation och djupförvar. Dimensioneringen och beräknaslayoutenav av

frånkonsulter VBB Viak. Resultatet deras arbete utgör förutsättningar för byggnads- ochav
processkalkyler.

årligen frånKalkylerna upprättas NCC ABBkonsulter byggnadskalkyl och system- ochav
processkalkyler. De förutsättningar utgör kalkylerna SKBgrunden för diskuteras mellansom

påbörjas.och konsulterna innan beräkningarna Kalkylkostnadernaberäknas genom
prissättning de volymer dimensioneringendefinierats i samband medav som av
inkapslingsstation och djupförvar. Prisernaär konsulternas offertpriser priseregna som
används vid liknande byggprojekt och tidigare indexerade byggpriser. Slutproduktensom

innehåller årtalkonsulternas arbete är kostnaddatafil konto. och kostnadenav en som som
påförväntas inträffa skriftliga beräkningarna. Efter avlämnandeunderlag kalkylernasamt av

håller PåSKB uppföljningsmöte där kalkylerademed konsulterna resultatet diskuteras. deett
osäkerhetspåslagkostnaderna SKBlägger skall täcka oförutsedda kostnaderett som

diskuteras nedan.

Bearbetning

Bearbetning BECOSTgrunddata sker i datorprogrammet utvecklades för femav som
Ergodata. bearbetningen SKBsedan Innan sker kontrollerar samtliga uppgifter för attav

säkerställa indata till är riktigt. Bearbetningen börjar med samtliga beloppatt systemet att
från tidigare Därefterindexuppräknas. ersätts de belopp tillkommer eller ändratsharsom

året BECOSTunder med värden. I sker sedan nuvärdeberäkning,avgiftsberäkningförnya
föreslårSKBinternt bruk i och med inte avgifter endast beräknar kostnader ochatt utan

SKBuppdelning kostnaderna ägare. När samtliga kostnader är beräknade analyserarav per
påår.resultatet jämfört Eventuellamed tidigare felaktigheter korrigeras och beräkningen sker

SKBNär är färdiga med denna analys utförs SKBsmotsvarande analys i tekniskanytt.
delegation där ägarna SKB finns Dennarepresenterade. analys dokumenteras i PM.ettav

på servicebyrånBECOST Sedankörs Unixdator hos KRAB i Stockholm. tillbakatreen
årliga då frånsker lagring data i databaser istället för tidigare data samtligaav som

Detta medför bättre överblick över historiskalagrades l databas. data.samma en
påBECOSTär begränsad SKBBehörigheten till till och ligger skyddat meden person

lösenord.

WATERHOUSEPRICE45



SOU 1994: 108 275

Iáåmbränslefondsutredningen

erin

De kostnader BECOSTberäknats i redovisas i Kostnader för kärnkraftensrapportensom
radioaktiva restprodukter. I denna kommenteras de tekniska förutsättningarrapport som

på åretskalkylarbetetgrundar sig och de förändringar vidtagits i beräkningar jämförtsom
år.med tidigare

E l. l ntlono

kostnadsberäkningarnadelges SKI granskar SKIs granskningRapporten med denna.som
frånresulterar ofta uppgifter SKB för SKIi ytterligare begärs kompletteraatt att rapporten.
på SKBsberäknar förslag till avgifter för ägarna kostnadsberäkning förväntadbaserat ochett

SKIelproduktion. redovisar förslaget avgifter i SKI Teknisk Förslag avgifter förtill tillrapport -
XX tillsånds Miljö- naturresursdepartementet.ochsom

Admgang

på SKBFör närvarande finns inga speciella krav ställda arkiveringsreglerför underlagenom
SKBtill kostnadsplan upprättar. Underlag till kalkylernafinns lagrade hos deden som

utför Eftersom SKB och konsulterna saknar speciellakonsulter beräkningarna.som
ordinarie arkiveringsrutiner. För SKB årarkiveringskrav för dessa uppgifter gäller deras

beråkningsårfrån finns för närvarandedenna tid inte utredd än material samtligamen
bevarat.

WATERHOUSEPRICE46



276 SOU 1994: 108

Kâmbrânsefondsutredningen

7.3 Beskrivningochanalys lontrollcyntømctkringlroctnaihborikninuarnaav

två SKB SKIs kontrollfunktion.intern kontroll inom ochKontrollsystemet kan delas i delar;upp
SKBs ochhuvudgrupp grunddata: budgetDen interna kontrollen redovisar nedan avper

Iångtidsprognos. Sesärskilda utredningar och kalkyler. bilden nedan.

94:PLAN lrontrollsystem

SärskildaSKBs budget
KalkylUtredningarLångtidsprognos

Gansskningg;iåsråeess :skämma :msk: PLANförutsättningar 94-
youtFUDstallelse SK;Redowsnmg. . .Kalm

riskpåläggExtra PLAN94-

secosr

delegationenAnalystekniska
SKBAnalys

Plan 1994

l
Granskning SKI
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årligenlångtidsprognos budgetSKBs i november. Jämförelser mellanbudget och upprättas
SKBbetalningsflöden mellan ochoch utfall sker kvartalsvis i samband med reglering av

ikostnadsutfall avspeglasreaktorägarna. Den regelbundna uppföljningen medför verkligtatt
god.över dessa kostnader bedöms därmedbudgeten och kontrollen som

årspå mellanrum.FUD SKBs FUD-program fastställs medKostnader för grundar sig tresom
på berörda instanser ochSKI, skickas remiss tillInriktningen i FUD-programmetgranskas av

Någon FUD-programmet skerdirekt granskning kostnaderna förfastställs regeringen. avav
sådanSKB granskning kunnaredovisning bördock inte. l och med den öppna som ger en

SKl.utföras av

årsutförs i medeltal femSärskilda rivning kärnkraftverken medutredningar tav ex av
bestårSKBs tekniska delegationResultatet utredningar meddelasmellanrum. dessa somav

Genomgångenfrån SKI. medtillEn skickas ävenföreträdare ägarna. kopia rapportenavav
SKIutredningsresultaten. har ävenpraktisk förankringreferensgruppen innebär aven

Detta rimligtinnebäroch komma med synpunkter. ettmöjlighet kommentera utredningenatt
kontrollsystem för dessa utredningar.

SKB innan dekalkylberäkningarnaanalyserasförutsättningar förDe uppgifter utgör avsom
på säkerställs.kvaliteten dataanvänds vilket innebär dessaatt

Övriga påbörjas. SKBI ochSKB kalkylarbetet medförutsättningar beslutas innan attav
simuleringsstadiet krävs mängdendast finns ikostnader för händelserberäknar ensom

antaganden grundarFörändringar i dessamöjliggöra dessa beräkningar.antaganden för att
SKBspå FUD-planen är godkändforskningsrön enligtantingen studier.sig som avnya
inkluderasde förändringarställningstaganden. Kontrollen överstyrelse eller regeringen som

SKI granskning.till förredovisas öppet i den plan överlämnasutgörs dei planen att somav
begär i vissa fall kompletter-medtagits är rimligaSKI bedömer de förändringar som menom

jämförelse med tidigare möjlig.för göraande beräkningar att en

lång erfarenhetSKB. De konsulter anlitas harkonsulter tillKalkyler utarbetas avsomav
år. SamtligaSKBs flertalför räkning undereftersom de har utfört dem ettdessa beräkningar

påbörjas. Någon kunskapkalkylarbetetdiskuteras med konsulterna innanförutsättningar om
begränsningSKB vilket kan leda tillutförs finns däremot inte inomarbetehur konsulternas en

förståelseEn ökaddessa beräkningar.rimlighetsbedöma resultatenmöjligheteni att avav
påverka metoder upptäckastörre möjlighet derasberäkningar medför samtkonsulternas att

avlämnande beräkningar skersamband med ettfelaktigheter i beräkningarna. leventuella av
på kontroll-SKB till del konsulternasdiskuteras förlitar sigdär resultaten storslutmöte men

SKB.utvärderatsvilka inte harsystem av

PLANriskpåslag översiktligt ikostnader för slutförvar redovisastill kalkyleradeDet läggssom
SKl.rimlighetsbedömas94 och kan därmed av
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7.4 Beskrivningull analys aaikarliataaatauanlanav

b

Kostnadskalkylerna SKB underlag förpresenterar avfallshanteringsavgifternasom som
innehåller säkerhetsmarginalerlör oförutsedda kostnader och kostnadsökningar. Säker-
hetsmarginalerna påslagberäknas till kostnadsberäkningarna.som

tvåSKB riskpåslaganvänder påslag påslagkonventionellttyper ett och förettav -
osäkerheter á-kring mängd-, pris- och layout.

påslagetDet konventionella räknas för kostnaderna i verksamheten för anläggningar isamt
drift SKB har erfarenhet och kostnaderna kan därför förutses med god tillförlitlighet.som av

påslagetDet innebär föratt dessa objekt är litet. Utgifter för anläggningar ligger i framtiden.
Underlagen till kostnadsberäkningarför dessa är ritningar, personal- och utrustnings-a

Påslagetförteckningar. för dessa är högre och bedöms objektvis med hänsyn till
anläggningens komplexitet och påslagetdetaljgraden i arbetet. Det konventionella varierar
mellan 5-3086 objekt.per

påslagetDet uppskattasextra för osäkerhetervad beträffar förutsättningar och antaganden
kring kapselval, lokaliseringt och utformning djupförvaret. Dessa har SKB i dagensex av
läge påverka påbegränsade möjligheter grundatt beslut inte fattats utformningattav om
och systemval. Med tiden påslagenminskar dessa osäkerheteroch därmed blir lägre.
Påslagen varierar för närvarandemellan 15-2036.

påslagenDe totala för osäkerhet varierar mellan 5-4996 anläggningar och system.per
påmedelvärdet fördelat samtliga objekt är 27%

i dömninr arom me n

frånDet har riktats viss kritik SKI SKBs osäkerhetspåslagen.behandlingmot Denna harav
gällt framför påslagetallt beräkningen det för det stegvisa djupförvaretextra och de metod-av
och systemval för vilka beslut inte ännu fattats. Vidare Svensk påpekathar lngenjörstjänst AB

inte i tillräcklig osåkerhetspåslaget.att grad anlyserat de olika komponenterna i Detta börman
erhållagöras för förhållandekunnaatt orsak och verkan påpekar ocksåi riskanalysen. Deen

eftersom fullskaleförsök inteatt genomförts dylika anläggningar finns det ytterligareav en
riskfaktorer bör hänsyn till i beräkningarna SKItas förslag till avgiften 1994 s.17.som

I lE. a l

osäkerhetspåslagensEn bekräftelse nåsviss rimlighet kan med jämförelse hurom en av
dessa har beaktats Industrins Kraft TVO har motsvarande avfallshanterings-av som
skyldighet och liknande anläggningar och för djupförvaret i Finland.systern
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årligenTVO avfallshanteringsplan handels- och industriministeriet över deredovisar tillen
På-ingår påslagtotala även för osäkerhet.utgifterna för avfallshanteringen. I den planen

Sverige. explicit skillnad mellan normaltslaget är beräknat objektvis i likhet med Ingen
påslag påslag ingår beskrivning vad osäkerhets-och används, däremot detextra aven
påslaget Påslagetvarierar mellan 10-30% anläggningi avfallshanteringsplanen. peravser

på Stapeldiagrammetnedan redovisar jämförelseoch med genomsnitt 19%.ettsystem. en
osäkerhetspåslagen kostnadsslag.mellan i länderna per

förhålla dylik jämförelse mellan länderna med viss reseNation. eftersomMan bör sig till enen
riskpåslaget själva kostnads-med hänsyn till den konservatism använts iberäknas som

stadgas osäkerhetsfaktorernaskall minskasberäkningen. l kärnenergilagen attatt genom
Från TVOsövre gränsen hos kostnadernas variationsbredd.beloppet fastställs enligt den

också,håll Huruvida deinte helt överraskande. beräkningarna är konservativa.framhävs att
går bedömakonservativaän de svenska intefinska beräkningarna är eller mindre attmer

frångår tidigare refereradevägledning deninom för denna studie, viss attramen men en
lVO. de finska uppskatt-inkapslingsanläggning l denna fannkostnadsstudien attmanav av

Sammanlagtdriften högre.kostnaderna för investeringen lägre medanningarna varvarom
påpekas och industriministerietavsevärt. Det bör handels-awek kostnaderna inte att som

påslagen.osäkerhetspåslagen begärt översyngranskar har aven

påslaget osäkerhet.länlürolsemellanländerna förav

bagâwümwwüwpødmg.

AvfdlmlltalngmhnKallaSKBPlan lndumhsKraft93,
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7.5 Sammanfattning

enlighetl med finansieringslagen har reaktorägarna för hand radioaktivtatt taansvar om
påavfall säkert sätt. I strävan framtida generationer inte skall belastas med kostnaderett att

för avfallshanteringen SKButgör kostnadsberäkningarframtagna viktig del. Vi har iav en
målSKBsdenna utredning undersökt interna kontroll fungerar tillfredsställande med attom

felaktigheter upptäcks och korrigeras osåkerheter för granskanderedovisas öppetsamt att
vår någraoch beslutande myndigheter. har funnitresultat utredning inteettsom av

områdenväsentliga briste i den interna kontrollen. De vill lyfta fram berör möjlighet att
påbedöma SKB.kvaliteten arbete utfört konsulter till arkivering underliggandeav av

osäkerhetspåslagdokumentation och analys i kommande planrapporter.av

arbetet för kalkyleringI kostnader för inkapslingsstation och slutförvar deltar konsulter.av
området år. SKBKonsulterna är erfarna inom och utför arbetet i enlighet med tidigare Inom

finns endast begränsad kunskap använderde metoder konsulterna det internasamten om
ökadkontrollsystem minimerar Enrisken för felaktigheter i konsulternas arbete. kunskapsom

påverkakonsulternas medför möjlighet rimlighetsbedömametoder ökad dessa ochatt attom
resultatet deras arbete.av

För närvarandesaknas regler för arkivering det material leder fram till beräkningarnaav som
kostnader för Kärnkraftens restprodukter. För möjliggöra granskningradioaktiva attav av

dessa beräkningar i efterhand bör det säkerställas tillräckligt detaljerat finnsgrundmaterialatt
på långaMedbevarat. tanke det tidsperspektiv kostnadsberäkningarnatäcker bör ettsom

beslut reglerar arkiveringsbehov, och -tider utarbetas.som ansvar-

Om utgiftsberäkningarna i Finland är konservativaän Sverigei kan detta kompenserasmer
riskpåslag. innehållermed lägre I fall den svenska metoden större marginal förett annat en

osäkerheterna i beräkningarna. I Finland redovisas grunderna för osäkerheterna varjeöppet
år sådani avfallshanteringsplanen anläggning och En öppen redovisningsystem.per av
SKB till SKI har tills vidare Detta delvissaknats. kan även förklara den skepsis riktatssom

påslagen Sverige.imot

osäkerhetspåslagen på såDe kan analyseras metodiskt sätt, SK| redanextra ett mer som
förslagit. Vi det initiativ SKI tagit till förfinadmer bedömning osäker-uppmuntrar som en av
hetspâslaget i kommande planrapporter.

Stockholm den 28 februari 1994

FinanceteT orate
E Treffnean

l

PRICEWATERHOUSE51
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Sammanfattning

åtgärder krävskämkraftverkens vidtar dekräver ägareKämtekniklagen att som
radioaktivahand allauppnå målet, säkert sättför restpro-taettattatt om

Ägarna till de svenskakärnkraftverken.vid de svenskadukter uppkommersom
åtgärder behövs.SKB genomföra deuppdragitkärnkraftverken har att som

kärnkraftverk och hanteraSverigesför rivakostnadernaberäknaAtt att
många ellerjämfört med infrastruktur-svår uppgiftoch unikkämavfallet är en

och omvärlds-osäkerheterfinnsindustriinvesteringar. Det system-stora av
karaktär.

osäkerheter hanteraskalkyl, dvstraditionellutförtSKB har i princip en
påslag osäkerhetförnormaltpåslag. SKB arbetar medprocentuella ettgenom

lösningar. Vidarespecificerade tekniskaförberäkningarnaonoggrannhet ioch
övergripandeochpåslag för osäkerheteranvänds k extra systemtypett avavs

hakalkylenbåda traditionellakan den sägaskaraktär. Genom dessa
osäkerheter kringövergripandeexistensentillkvaliñcerats och anpassats av

systemutformning.framtida

ha ambitioneninte rimligtdetta detärbegränsat uppdrag attI attett som
dvs kostna-baskostnadema,beräkningomfattandeSKBs mycketverifiera av

SKBaktörerpåslag. de kompetentaVi kan konstateraexklusivederna att som
utgårkostnadsnivåer demån till likartade närkommerSKI anlitatoch i viss

kostnadsgranskningVår metoder föruppfattning defrån koncept. är attsamma
tillfredsställande.SKB och SKIbeskrivits ärvalt koncept avsomav

svårt.från med varandraolika länderkostnadsuppskattningar ärjämföraAtt
iuppskattas bli högrerivningskostnademaförefallerMöjligen det attsom

förKostnadsbedömningamaSverige.Tyskland iStorbritannien och än
Sverige och Finland.likartade resultat iavfallomhändertagande gerav

nivåpåslag andramed denivåerna normala iärSKB valdaDe somav
lösningar.specificerade tekniskaföranvänder siginvesterare av

kostnadsnivåertill likartadeaktörer kommer närkompetentaKonstaterandet att
framtida kostnadernainte de verkligautgår från innebärde koncept attsamma

kvarstående frågor Räknarnämligen:Viktiga ärberäknadeuppskattade.välär
detdet beskrivna ärdetkoncept Hur säkert är systemeträtt att somman

skeförändringar kan kommautföras Vilkaslutligen kommer attatt

medföravsevärd tid de konceptu-alternativ underochKravet allsidighet att
omfattande. Idag gjorda kostnads- ochbliförändringarna kan kommaella att

automatik appliceras koncept.inte medkanosäkerhetsbedömningar nya
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3

Vår bedömning åtgärderförändringarföreslagnanedanär successivt skulleatt
leda till ökad kunskap osäkerheter, samband mellan olika kalkylposteren om
och därmed säkrare kostnadsbedömningar.

SKBs kalkylmetod skulle kunna kompletteras med strukturerad metoden en-
uppifrånligt principen och ned för hantering osäkerheter och beroendenav

mellan olika kalkylposter. En möjlig metod till exempel den kär s succes-
siva kalkylmetoden.

sådanEn kalkyl förnyasbör periodiskt. Kalkylen beskriver alltid läget
baserat kunskapen vid kalkyltillfallet. I takt ökandemed kunskap blir
kalkylprecisionen bättre och bättre och projektreserven för oförutsedda
händelserkostnader kommer därmed kunna minskas.att

Kalkylen kan utnyttjas medel och stöd för projektledare och del-ett ettsom
projektledare identifiera och bearbeta teknik- tidsberoendenoch mellanatt
olika delprojekt.

Ett första i denna riktning skulle kunna för de viktigastesteg attvara
kalkylparametrama istället känslighetsanalyser.göra Företrädare SKBför har
uppgivit SKB detta iöverväger göra PLAN 94.att att

vårtInom uppdrag det inte möjligt verifieraär SKBs totala kalkylresultat.att
Vi har anvisat möjligt för öka kalkylprecision.angreppssätt Den anvisadeett att
metoden förutsätter medverkan med grundliga kunskaper inomav personer
ämnesområdet.

l0 14-1030
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1 Inledning

ÅF-EnergikonsultPå Kämbränslefondsutredningen haruppdrag av
översiktlig analysgenomförtCEPRO AB isamarbeteStockholm AB och aven

förSKB kostnadernaAB:s BeräkningarSvensk Kärnbränslehantering av
restprodukter.kärnkraftens radioaktiva

förkostnadernaSKBs uppskattningarbedömaSyftet med uppdraget att avvar
granskningkärnkraftverken basisrivninghantering kämavfall samt avavav

Utgångsmate-jämförbara projekt.analogier med andrakalkylmetoder ochav
SKIs förslagbilagor92 och PLAN 93 medrialet har varit SKBs PLAN samt

93:38.tekniska respektive92:23avgifter för och 1994till 1993 rapporter
KompletterandeSKB SKI.företrädare för ochgenomförts medIntervjuer har

in.underlagsmaterial har samlats

Åkesson,genomförts civilingenjörerna HansHuvuddelen uppdraget har avav
ÅF CEPRO projekt-Svedemar, AB. IAB och Björn-Energikonsult Stockholm

ÅF-Håkan Sjödin,och JanneLundbergcivilingenjörernahar ävengruppen
ingått.Energikonsult Stockholm AB
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2 förutsättningarAllmänna

2.1 Det övergripande syftet

Vår SKBstolkning den del verksamhet redovisas i PLAN 93 ochsomav av
kalkylen syftetär är:att

genomförbar för kärnkraftverkenredovisa metod rivning ochatt en av.
rivningsavfallomhändertagande och kämbränsleanväntav

verifiera metodenatto

redovisa realistisk, genomförbar och acceptabel tidsplan föratt en genom-.
förandet

förtillräckligt med investering och drift anläggningarna.avsättaatt pengar av.

såAmbitionen avgiften skall korrekt möjligt, varken för högär att vara som
låg. Någraeller för viktiga randvillkor säkerheten funktionenoch underär
lång tid. Efter avslutande förslutning deponeringstunnlar ochextremt av

återfyllning transporttunnlar och schakt har kämkraftindustrin uppfyllt sinaav
åtaganden och samhället Fonderade medel inte avseddaövertar äransvaret. att
täcka mycket osannolika händelser.

Vår ovanståendeanalys och slutsatser nedan bygger tolkning korrekt.äratt

delmålEtt för FUD-programmet, tekniska lösningar, säkerhet tordeutöver etc,
hitta för kostnadseffektivisering investeringarna.vägar Ettattvara av

kompletterande syfte med kalkylen skulle därför kunna identifiera ochattvara
rangordna områdenamöjliga kostnadsbesparingar. De viktigaste identifiera,att

ekonomisk synpunkt, är:ur

de kostnadsposterna med potential för kostnadssänkningarstörsta0
osäkerheter inverkande har kalkylprecisionenstörstsom0

från2.2 Hur dennaskiljer sig kalkylsituation vanliga industri-
investeringar

Uppgiften kämkraftsverken ochriva omhänderta rivningsavfall ochatt använt
kämbränsle skiljer sig frånantal väsentliga punkter vanligett en
industriinvestering. någraNedan redovisas olikheter.
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från industriinvesteringarvanligakalkylsituntionHur skiljer sig denna
Vanlig industriinvesteringkalkylsituationSKB:Parameter

investeringsbeslutför framtida FattaSyftet med Fonderakalkylen pengar
drift.investeringoch

Teknisk lösning normalttekniska äroch deAnläggnin Kunskapenenspro-
för inves-vid tidpunktenutvecklasföräd- kändlösningarnaormningutcessens teringsbeslutet.fortlöpandebllas a enom

FUD-pro ammet. en
onnningenkom-slutliga ut

bestämmasatt av enmer
fattatsmängdbeslutsom

successivt.

Små korrigeramöjlighetervarje föremöjliMöjli korrigera N attetattet
investeringsbesluttill efter10 hänsynkalky 2 ut-meen bådevecklingen vad avser

fondavkastningoch kun-
Efter 2010skapsteknikläget.
korrige-möjlighetingen att

möjlighet tillänsadBera. orrigerin desistastörre ar
åren 201före .

vår förståelse medVarierarCa 60 årKalkylperiod typenstort av
intervalletförslutnin dup- investering. årefteratt caav år. delen206 0,1-25 lomkrin övreförvaret av

åta- kraftverk ochintervalletSKB uppfyl sinahar t er
oljegasprojesamhälletgandenoch över-

ansvaret.tar
tidshorisont.kortarerocessanlägg- AvsevårtsjälvaAnlä ingensdrifts- FörAnläggningens år.10-20rocessindustrireinvesteringar Förningen

år. itill 4060 För aftverklika medmindreeller uppca
Vattenkraftverkvissafallår. djupförvaret tillFör t exupp år.år. till 60000100 upp

driftsättningstidpunktBeslutadKriterier DenStyrandeför projektets typenav minimeraoch behovetgeneration har attsplan nyttan avsom räntekostnademakapitalbind-också ansvaret.ska ta
ningenföre driftsättningen.

mindrefår BeslutetfattasipolitiskProjektetintres-Mängdtyp stor enav lednings-ofta företagetsmassmedia]uppmärk-ochsenter grupp,
eller styrelse.samhet. grupp

ReferensanläggningarfinnsFörstaUnikAnläggningenoch den syste-process. någonstans.oftasti världen.industriella metprocessen
felavhjâlpningfel- Kontroll och ärkontroll ochNormalMöjlighet kontrol-att

drift ochdel normalavhjälpning självaanläggningenslera en avav pro- underhåll.cessanläggnin Efterkorri-funktion och att en.
principförslutning ler iäfel.geraev lfel, dvs kon-nokrav

felavhjälpningtroll och är
möjlig.inte

ÄrÄnnu kända investe-normalt närfastställda.KommerM ,ndighets-och
fattas.Kostnader-ringsbeslutetKost-fastställasrhetskravsä att senare.

för uppf lla kravenkända. ärnaderna attna
inräknadei ka kylen.
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på kärnkraftindustrinkrav3 Myndigheternas

bakgrund till de myndigheterna ställerkapitlet kravdet härI somges en
kämkraftsindustrin.

uppgift hand SverigesKämbränslehantering AB, SKB, har tillSvensk att ta om
avfall.radioaktiva

åtgärderkämkraftverkens vidtar de krävsKämtekniklagen kräver ägareatt som
uppnå målet, radioaktivasäkert hand allaför sätt restpro-ett taatt att om

Ägarna till de svenskasvenska kärnkraftverken.dukter uppkommer vid desom
åtgärder behövs.SKB genomföra dekärnkraftverken uppdragithar att som

skall1984:3 föreskriverkärnteknisk verksamhet SFSLagen att ett programom
utvecklingsverksamheten och deforsknings- ochför den allsidigaupprättas

åtgärder slutförvara detför säkert hantera ochövriga behövs sättatt ettsom
från kärnkraftverken.radioaktiva avfallet m m

vårtingått specificera myndigheternas kravuppdragDet har inte i att
bakgrundmeningsfulltkämkraftsindustrin. Det har dock bedömts attsom ge en

uppgift och vilkaSKB har uppfattat sinoch beskrivning hur i första handav
krav dem.ställtssom

återgavs SKBs 1986:Följande riktlinjer redan i FoU-programallmänna

Sverige.skall omhändertas iDe radioaktiva restprodukterna.

slutförvarasDet kämbränslet skall mellanlagras ochanvända utan upp-o
arbetning.

skall uppfylla högt ställda kravTekniska och anläggningarsystem0
strålskydd myndighetskrav.säkerhet tillgodose svenskaoch samt

såutformas kontrollSystemen för avfallshantering skall kravenatt av0
klyvbart material tillgodoses.kan

Avfallsfrågan dentill alla väsentliga delar lösas generationskall somav.
från kärnkraftverken.elproduktionenutnyttjar

utformningen slutförvaret för kämbränsleBeslut definitivaden använtom avo
för kunna baserasskall fattas först omkring 2000 brett kun-att ett

skapsunderlag.
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samtidigtutarbetas inom landetskalllösningarErforderliga tekniska somo
skall inhämtas.kunskaputländsktillgänglig

kämkraftföre-avseendegranskning och direktivlöpandeMyndigheternaso
för arbetetsavfallsfrågan vägledandeskallhandläggningtagens varaav

bedrivande.

från sida.samhälletsinsynmed godochskall bedrivasVerksamheten öppeto

ochdiskuterades89 ochFoU-programi SKBsupprepadespunkterDessa
vissa styckenkämbränslet ianvändadå detifrågasattes vad gäller av

anförde blandNämndenkämbränslenämnden. annat:

generationerifrågasättas kommande ärdetuppfattning kannämndensEnligt om. vår ochgeneration,avfallsfrågan väsentligt lösesi allt attbetjäntabäst att avav
år 2000.redan omkringslutförvaretutformningendefinitivadenbeslut tasavom

sådant vad gällerbeslutbli förstså antagligenfallSverige iVi i ettkommer att om
bearbetasannolikt fortsättaländerAndra kommerslutförvaring i urberg. att

ellerbehandlingsmetoder2000-talet. Nyalångtförvaringsproblemen
ellersäkerhetsegenskaperfördelaktigare ärhardeponeringstekniker, mersom

bådeefterhand förutvecklassannoliktkommerdagens,kostnadseffektiva attän
inteslutförvaring bördefinitiva beslutenDeavfall.radiotoxiskt kemisktoch om

sålånglivat riskavfall mognatför förvaringteknikstrategi ochförräntas, av
framståöverskådlig riskerartid attväljs inte inomlångt, metoddenatt som

felvald.som

medstegvisgenomförasslutförvaringen kansålunda utredaSKB bör om
åtgärder ...möjligheter tillk0ntrollstationer och ........

inta slutförvaretsdemonstrationsanläggning börKärnbränslenärrmden attanser eno
planering ..nuvarandei SKBsplats ......

89SKBs FoU-programbesluti sittsynpunkter överSKNsRegeringen tog upp
följande:anföroch

hanterings- ellerbestämdnågon vissbindning tillRegeringen betonar att en0
strålskyddsproblem kanochförrän de säkerhets-skeförvaringsmetod inte bör som

överblickas.föreligga kan
utgångspunkterna förframhållauppfattningsin attvillRegeringen avensom

utvecklingsverksamheten bör att ettochforsknings-den fortsatta vara
drift stegvisikärnbränsle skall kunna taskärnavfall och använtförslutförvar

åtgärder. utredaSKB börjusterandetillmöjligheterkontrollstntioner ochmed
ingå led i arbetetdemonstrationsskalailåta slutförvar ettmöjligheterna ett somatt

.....slutförvar.utformamed att ett

i olikahar diskuteratsSKN och regeringenuttalandentill dessaBakgrunden av
framförts idehasig övervägtSKB argumentsammanhang. säger somnoga
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diskussionen. SKBs slutsats i FUD-PROGRAM Kärnkraftavfallets be-92
handling och slutförvaring blandär bred politisk och allmänannat att en
opinion följandetorde grundläggande principer för kämav-överensvara om
fallshantering i Sverige:

Vi måstehar redan kämavfall vårtoch detta hand säkert isätttas ettom
land.eget

Framtida säkerhet bör baseras förvaringsmetod inte förutsätteren som
underhåll, dåtillsyn ocheller detta skulle innebära generation efteratt

långt måste behållageneration in i framtiden kunskapen avfallet och haom
förmågavilja, sådanoch sköta underhåll.tillsyn och Vi föratt vetresurser

litet framtidens för långsiktigasamhälle bygga den säkerhetenattom
denna förutsättning.

Det finns målmedvetetskäl allt medan arbetar konkret ochatt, mot attman
förverkliga så långtslutförvaring allt kämbränsle, bibehållamöjligten av
handlingsfriheten någotmed tanke alternativa och bättre ellersättom
enklare lösningar kommer fram eller grund till exempelattav man
omvärderar angående återutnyttjandenuvarande bedömning upparbetning

del de U, Pu strål-klyvbara iämnena bränslet. De nordiskaav en av
skyddsmyndighetema har formulerat följande påprincip: Bördan framtida
generationer skall begränsas lämpligvid tidpunkt genomförattgenom man

säker deponering beror långsiktiginte institutionell kontroll elleren som av
förbättrande åtgärder nödvändig säkerhetsfaktor. Detta krav finnssom en
också nivåformulerat internationell och har allmänt accepterats som en
grundprincip alla länder med kärnkraft.av

Frågorna hanteringen de radioaktiva restproduktema komplexaär ochrunt av
det har i olika sammanhang visat sig oklarheter tillämpningenatt om av
gällande lagar och bestämmelser föreligger.

I regeringsbeslut 1993-12-16 regeringen följande villkor skall gällaattanger
i den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

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

för beskrivning förutsättningar för konstruktion inkapslings-ett program av av-
station och slutförvar,

för de säkerhetsanalyser SKBett upprätta,attprogram som avser-

åtgärderanalys vilket påverkarolika beslutsätt och beslut inomen av senare-
slutförvarsprogrammet.
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beaktasyttranden böriKASAM lämnat sinaochSKIrekommendationerDe som
tillinskall lämnasKompletteringamaFUB-programmet.kompletteringenvid av

1994.juliSKI den 1senast

bedömningredovisa sinutvecklingsprogramochforsknings-SKB skall i nästa av
ifråga slutförvaringföralternativ kan kommabeträffande dekunskapsläget avsom

Sverige.ilånglivat kämavfallochkärnbränsleanvänt
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och4 Anläggningar system

iomfattande arbetei Sverige bedrivittillbaka harSedan cirka 15 ettman
Figurkämkraftavfallet.uppnå och slutförvaringsyfte hanteringsäkeratt aven

avfallshanteringssystemet.svenskavisar översiktligt det4.1

Befintligsystem

annuEnkvistpung.:12 . TWh20W
før-a

ønmmu nlvntnguvral:brushAnna: m nroøø om9a wo7900l

Frlluaunlng

Wmøpøntylmn
1953
ST;

SFR190nuCLAS

Översikt avfallshanteringssystemet.det svenskaFigur 4.1 av
92.Källa: SKB FUD-program

drift allti hanterar och handfinns idagDet redan tarett system som om
och redan i driftavfall. anläggningar är är:radioaktivt De system som

radioaktiva restprodukterförtransportsystem0
CLABför bränsle,centralt mellanlager använt.

driftavfall, SFRslutförvar för radioaktivt.
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framtida anläggningar ochPlanerade är:system

bränsle, inkapsling.behandlingsstation för använt0
långlivat avfall, djupförvar.slutförvar för.

slutförvar rivningsavfall, djupförvar.föro

och sig KBS-3-anläggningarna baserarDe planerade framtida systemen
påpeka, detta koncept kan kommametoden. angelägetDet dockär attatt att

såväl övergripande.ändras i detaljer som

utvecklingsarbete bedrivs, inteomfattande forsknings- ochDet mycket som
fortgå viktig del detSverige, och mycketminst i kommer utgöratt aven

kämavfallsäkert hantera och slutförvarasvenska arbetet med sättettatt
arbeteMed sannolikhet kommer dettaavveckla anläggningar.och riva storsamt

tidoch anläggningar under denleda fram till förbättrade systematt som
kvarstår skall uppföras.till dess anläggningarna
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5 Kostnader

SKBs kostnadsuppskattningar5.1

åtgärder för slutförvaraKostnaderna för samtliga hantera och använtatt
tekniska lösningaravfall baseras till delkämbränsle och radioaktivt stor

enligt KBS-3-metoden.

slutförvara kämbränslenedlagda kostnaderna för hantera ochDe använtatt
uppgårfram i löpande penningvärde, exklusive tilltill och med 1992 ränta,

för SKB8.718 Mkr. De budgeterade kostnaderna 1993 461 Mkr. Källa:var
PLAN 93.

l PLAN SKB för sin beräkningsmetod för baskostnadema, dvs93 redogör
påslag, följande.nettokostnaderna exklusive enligt

Som för varjegrund för kostnadsberäkningarna ligger funktionsbeskrivningar
layoutritningar, utrustninglistor, personalprognoseranläggning, vilka resulterar i etc.

detaljerat,För anläggningar i drift detta underlag mycketoch är ärsystem som
medan detaljeringsgraden för framtida anläggningar.lägreär

påläggvarje baskostnad, för oförutsettFör kostnadspost beräknas varefter etten
Baskostnaderna omfattar:görs.

mängdberäknade kostnader-
icke kostnadermängdberäknade-
sidokostnader-

sådana direkt med hjälpMängdberäknade kostnader kostnader, kan beräknasär som
underlaget med kännedom enhetspriser, för betonggjutning,och texav om

såvälbergsprängning driftpersonal. Vid bedömningen mängderoch somav
erhållitsenhetspris erfarenheter vid utbyggnader kärnkraftverken, CLABhar som av

och SFR tillämpats.

På detaljer redovisade.ritningsunderlaget finns inte alla icke mängdangivnaDessa
frånkostnader med god noggrannhet med hjälp erfarenheterkan uppskattas av

andra liknande arbeten.

ingårDen sista i baskostnaderna sidokostnader. Hit hör kostnader förärposten som
administration, upphandlingprojektering, och kontroll kostnader församt
provisoriska maskiner,byggnader, bostäder, kontor och dylikt. Dessa kostnader är
likaså utgående ifrånrelativt kända har beräknatsväl och det bedömda service-

anläggningsskedet.behovet under

På påläggde baskostnaderna förberäknade framtida oförutsett.görs Detta
pålägg påslag riskpåslag.normalt extrautgörs samtett ettav
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påslag vår ivärdering dessaSKBs och görsredovisningEn detaljerad avav
kapitel

baskostnaderbedömda framtida kostnaderna,SKBI tabell 5.1 har de av
års samtliga reaktorerpåslag kr för 25 driftmiljarderinklusive totala av

avrundats tillprisnivå SKBs siffrorjanuari 1993. I tabellen harsammanställts
decimal.en

Övrigt TotalapåslagSuntrnaDrift Rivning Fär-Re-Objekt Inves
framtida för osäkerhettering inves- seg-

ling kosmo-tering
inklder

Mil- lagMil-
Miljarderiljar- äMiljar- Miljar- jarder jarderMiIar- Miljar-

b krder lv derder kr kr krder der kr
0,63,8 17,23,8ochFUDSKB adm - -- --

5,01,7 0,10,90,8Transport - - --
2,213,1 20,010,82,3RivningKKV - -

4,6 10,1 0,43,1 0,30,5 0,7CLAB - -
49,0 2,37,04,7 0,20,1[nkapslingsanläggning 2,1 - -
54,5 2,26,10,3Djupförvarindustriområde 0,2 1,44,2 --
36,9 1,66,10,8 0,1 2,80Djupförvarbränsle 2,4 -
45,9 0,30,90,30,1DjupförvarÖvrigtavfall 0,5 --

0GDSFR - --
0,10,8 100.5 0,10,2SFR1 --
0,10,7 100,2 0,1SFR3 0,4 --

2 0,9Upparbetning -- - --- 1
45,9 9,815,0 3,814,01,9Totalt 10,3

l uppgårberördaobjektfinansieringslagen.Totalt för samtligaSiffran utanförinkluderarkostnader
miljarderkr.dessakostnadertill cirka 1,3

l avtalenmedkostnadervid BNFL avvecklingenKostnadernaför upparbetninginkluderar samt av
Cogema.

frånkr medframtida kostnader miljarder och 1994.SammanställningTabell 5.1 av
årspåslag drift samtliga reaktoreroförutsett.inklusive för 25 av

prisnivå PLANKälla: SKB 93.januari 1993.
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antagandenSKBsochkalkylposternaolikaför dekortfattatNedan redogörs
kommenteras.

FUDdemonstrationochutvecklingForskning,

underlagkunskaper,nödvändigaframtillsyftarmed FUDSKBs arbete att ta
kämbränsle ochslutförvaringen använt annatförverkligaföroch data att av

tredjeSKBför detta vartlånglivat avfall. Programradioaktivt presenteras av
1992.år, i septemberdet senaste

förbehövsde insatserFUD-arbetet1990-talet inriktasUnder mot som
byggandeochkämbränsleförinkapslingsanläggning ettanväntbyggande avav

bränsle.djupförvar för inkapslat

ingåradministration%. ObserveraOsäkerhetspålägget 20 ävenför FUD är att
tabell 5.1.iförsta punktenunder den

unikaomfattningirestprodukter kräverkämkraftensOmhändertagandet storav
deimindresig fram änärMöjligheternaochanläggningar attsystem. prova

ochinkapslingsanläggningarframför alltvadprojekt ochflesta andra avser
deochden tidsplanbegränsad. Mederfarenhetensamladedjupförvar denär

mycketanläggningarochmisslyckadeförställskrav är systemutrymmetsom
måsteerfarenhetsåterföringochtill provningmöjlighetenbegränsadelitet. Den

teknisknaturvetenskap ochoch djupgenuinutnyttjandekompenseras avgenom
ochforsknings-tilllederkunskap. Dettatvärvetenskaplig attkunskap samt

ocksåDeti projektet. ärmåsteutvecklingsinsatsema stort utrymmeges
påslag kostnad.för dennaförhållandevis högamedkalkyleramotiverat att

krävaprojektet kanskedeuppstår framför allt iProblem sentett avsom
tidsfördröj-vilketutvecklingsinsatser, ävenochextraordinära forsknings- ger

ning.

kärnkraftverkenRivning av

rivningenenskilda kostnadenframgår ärden störstatabellenAv att av
påslag ochinkluderarkr. Kostnaden13,1 miljarder extrakärnkraftverken

frånharerfarenheterSKB deEnligtriskpåslag uppgår %. utgörtill 20 mansom
bedömningvidviktigt underlagunderhålls- reparationsarbetenoch ett av

Rivningskostna-ikostnadsbedömningarna.säkerhetenrivningskostnadema och
genomfördes 1986.från rivningsstudiekostnadersigdema baserar somen

femteungefärkostnadsutredningarförnyadeSKB vartDet normala görär att
Någotpågår.studieobjektOskarshamn 3år. medrivningsstudieEn somny

inte.från föreliggerstudie ännuresultat denna
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CLAB

Kostnaderna för Centrallagret för CLABbränsle mycketanvänt tillutgörs stor
cirkadel 67 % driftkostnader. Betydande drifterfarenhet SKBmedför attav

förhållandevishär sig kunna bedöma kostnaderna med god säkerhet,anser
kostnadspåslag.lågavilket medförthar relativt

Inkapslingsanläggning

Kostnadsberäkningarna för inkapslingsanläggningen baserar sig nyligen
På förhållande-utförda utredningar. för djupförvaret SKBsätt görsamma som

påslagvis höga cirka % dessa kostnader totalt49 cirka 7,0 miljarder kr
påslag.inklusive Tekniken i samband med inkapsling unik. Erfarenhetenär av

de och metoder planeras mycket begränsad.ärsystem som

Djupfdrvar

Kostnaderna för djupförvar uppdelade flera Summerat de totalaär ärposter.
djupförvarskostnadema lika kostnaderna för rivningen kärnkraft-stora som av
verken. Kostnaderna för djupförvar baserar sig nyligen gjorda beräkningar.

framgårSom förhållandevis påslagtabell SKB räknat med5.1 har högaav
dessa kostnadsposter.

Den beskrivna metoden bygger stegvis uppbyggnad djupförvaret. Etten av
misslyckande i första deponering kapslar,eventuellt det 400steget av som

återtagandemedför dessa kapslar, innebär hela med stegvisattav processen ny
måste återtadeponering börja SKB har beräknat merkostnaden förnytt. att

bränslet och välja till cirka miljarderplats 9 kr. Nuvärdet dennanyen av
kostnad miljardermed 2,5 % realränta, 1,4 kr. Merkostnadenär, skulle enligt

osäkerhetspåslaget,SKB uppgåinrymmas under nuvärdet beräknas tillsom
osäkerhetspåslaget2,2 miljarder kr. SKI har kritiserat utnyttjas detta sätt.att

osäkerhetspåslagVi instämmer i SKIs synpunkter. Hanteringen olikaav
behandlas utförligare i kapitel 6 och

SFR SFR1 och 3

Slutförvaret för driftavfall SFR 1radioaktivt i första i drift sedanär etappen
1988. Kommande utbyggnad SFR och slutförvaret för rivningsavfall1av
SFR 3 planeras utförande.bli liknandeav

såvälSKB har erfarenhetbetydande byggande drift den typenav som av av
slutförvarsanläggningar förhållandevisdärför fastställaoch kan kostnaderna med

förhållandevis låga påslag.säkerhet, vilket leder tillstor
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övrigtinvesteringarKostnadsfordelning, -

5.1.framgår figurkostnadsslagolikakostnaderna avFördelningen av
siffror.redovisadetabell 5.1iFiguren baseras

tillsammansreinvesteringamaochinvesteringarnafiguren illustrerasMed att
kostnaderna.totalade%27cirkaendastutgör av

SKB.Adm FUD 8%o
Invest 23% 3,6 rndrkf

4%Relnvest RI .F6 rsegl 83%vn
1.9 mark mdrkr15

z ,Drllt
mdrkr14

normaltinklusivemiljarder kronor,kostnadsslag,påolikaKostnadsfördelningFigur 5.1
påslag.och extra

%uppgår drygt 31tillanläggningarnaolikadriften de avförKostnaderna av
bedömningvidviktläggaangelägetdärför storattDet ärkostnaderna.de totala

anläggningarna.olikadefordriftkostnademaberäkningoch av

består%cirka .33rivningförkostnadernadriftenförSåväl kostnaderna som
härför denInompersonalkostnader.andelbetydande ramentill aven

personalbehovhuranalyseramöjligt närmarevaritdet intehar attutredningen
andralverksamheterna.olika typerför deberäknadepersonalkostnader äroch

schablonmäs-beräknaspersonalförkostnaderovanligtinteprojekt det attärav
basisberäknatsharpersonalkostnaderna avfallSKBssigt. I attuppges

CLAB.ochkärnkraftverkfrån drifterfarenheterochpersonalplaner av
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Övergripande på5.2 synpunkter SKBs kostnadsberäkningar

SKIs Förslag för år 1994, SKBl till avgifter 93:38 harrapport attanges
förgenomfört kostnadsberäkningar huvuddelen framtida kostnadernadenya av

SKBi PLAN SKB redan i redovisade93. Vidare PLAN 92attanges en ny
sigkostnadsberäkning, baserade layout inkapslingsstationensom en ny av

vissa förändringar djupförvaret.och i De beräkningarna i PLAN 93 ärnya
framtagna NCC Kostnaderna för kärnkraftverkenoch ABB rivningAtom.av av

undergåtthar dock inte fullständig omkalkylering har räknats medutanen upp
index.

SKB arbetar för med rivningsstudie Oskarshamnnärvarande med 3 somen
frånNågotstudieobjekt. studie föreliggerresultat denna inte ännu.

friståendeSKI SKN flertal tillfällen expertis föroch tidigare har vid anlitatett
granska SKBs beräkningar och bedömningar.att

låtitNyligen SKI företaget Voima Oy IVO kost-har det finländska Imatran
frånnadsbedöma inkapslingsanläggningen och driften denna. IVO utgickav

fram SKB. Bedöm-layoutritningar och funktionsbeskrivningar tagitssom av
ningen erforderlig för driften anläggningen och schablonmäs-personalav av en

ocksåsig beräkning kostnaderna för rivning anläggningen ingick iav av
lVOs uppgick avvikeruppdraget. Kostnaderna i studie till 6,8 miljarder kr och

från SKBs kostnadsberäkningar med mindre %.5än

I begränsat detta det inte rimligt ha ambitionenuppdrag ärett att attsom
verifiera SKBs baskostnader. Viberäkning kan konstatera de kompetentaattav

månaktörer SKB SKI anlitat kommer till likartade kostnads-och i visssom
nivåer utgår från ritningsunderlag.denär samma

SKI skriver:

Denna form kostnadsgranskning exempelvis gällde SKBssenastsomav nu
SKBs utgår ifråninkapslingsstation missledande. kostnadsberäkningarkan vara

tekniska specifikationer detaljeringsnivå.konstruktionsritningar och med Närstor
friståendelåtitSKI och tidigare SKN konsulter med bred erfarenhet kalkyleringav

kostnadsberäkningar dessaunderlag, sannolikhetengöra mycketär stor attegna
båda Bådebedömningar ganska ochväl. FortFöverensstämmergruppernas nu

framIVO har kommit till resultat ligger SKB. sammanhangetInärasenast som
då också för sigskall ha klart varken kapselmaterial, tillverkningsmetodattman av

kapseln deponeringsmetod valt, mindre slutligt godkändaoch ännu är än av myn-
digheterna. SKI framdeles kommer allt viktDetta innebär lägga vidstörreatt att

osäkerhetspåslagen detaljeringsnivåhur framtagna, vilken dessa beräknadeärär
riskpåslagensoch beroende. SKI emellertidinbördes kommer fortsättningsvisäven

låta friståendegenomföra kostnadsgranskningarfullständiga konsulteratt genom av
valda kämbränslet.delar i SKBs för slutlig hantering det användaprogram av
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kostnadsnivåerlikartade närkommer tillaktörerKonstaterandet kompetentaatt
framtida kostnadernaverkligautgår från innebär inte dekonceptde attsamma

beräknadeuppskattade.välär

koncept Hurfrågor Räknarkvarstående nämligen: rättViktiga är man
utförasdet slutligen kommerdet det beskrivna ärsäkert attär systemetatt som

devår hanteringenframför alltbedömning det ärdenna bakgrundMot är att av
omvärldsfrägoma sambanden mellan dessaochövergripande och somsystem-

SKBdet enligt ärkostnadsgranskning, dvsbetydelse vidär största somenav
osäkerhetspåslagen och sambandenpåslaget. Hurtäckas det extraavsett att av

kapitel 6 ochutvecklas imellan dessa kan hanteras

KBS-3-den khar baseratsavfallshanteringssystemetDet presenterade s
ochför Forsmark 3med laddningsansökani sambandmetoden, vilken granskats

fortsattaför deninriktning och tidsplanDenOskarshamn SKB skriver
för forskning,SKBsiverksamheten senastepresenterats programsom

påverkar förutsättningarnagrad92, idemonstration, FUDutveckling och stor
FUD 92 ochårets SKI har granskatkostnadsberäkningar.i presenterat

SKBs FUD-93:13, SKIs UtvärderingTekniskresultatet i SKI rapport av
92, 1993.marsprogram

teknikosäkerheten vadbra bildSKIs granskningResultatet avseravger enav
består huvuddag i92 i sinaF UDpresenteradeoch ekonomi. Det programmet

kämbränsle,föruppföra djupförvaroch använtuppgiften lokalisera ettattav
detför inkapslinguppföra anläggningKBS-3-metoden,den k samt att avens

utvecklingspro-forsknings- ochskallDärutöverkämbränslet.använda ett
tillgodogörainkapslingsprojekten kanochdrivas djupforvars-gram som

också metoder.alternativaoch skallsig avsesom

rivningingår också för avveckling ochframtagande metoderI programmet av
rivningsavfall.slutförvaringkämtekniska anläggningar samt avav

osäkerhetsfaktorema ipåvisa och dekomplexibilitetensyfteI storaatt
några SKI redovisar i sinde resultatkostnadsbedömningarna kan somav

följande i sinredovisar blandfram. SKIlyftasgranskningsrapport annat
granskningsrapport.

utgångspunkt SKBsvid granskningenframhållits SKIsharSom tidigare av
varitväsentliga harövergripande där detdet planvarit bedömaatt som enprogram

ändamålsenlig förverkligakunnaför istrategi planeringstruktur, och att processen
Rapport 93:13,mål, förvaring kârnavfallet.slutligdvs säkerprogrammets aven

sid 3

metod.inriktasnödvändigt alltmerSKIDet dock enligtär motatt programmet en
lösning nuvarande generationgkanfinna säkerVi bör eftersträva taatt en som
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fårgenerationer helakommandeinnebärmed beslutför. Att tavänta attansvar
i densäkerhetenalltid finnaskommerdetta osäkerhetDen att omsomansvar.

samhälls-finnasfår osäkerhet kommerdenlösning vi valt vägas attmot omsom
åstadkommagenerationerför kommandemöjlighetenutvecklingen och att enom

intehundraårsperspektiv huvudkanbeständighet i överbättre lösning. Fonders taget
393:13, sidsäkerställas. Rapport

behandlasdjupförvar kanfrågan ansökan till lokaliseringMan kan ställa sig avom
inkapslingsstationen.uppförandelokalisering ochoberoende ansökan avomav

deegenskaperkännedom vilkaDjupförvarets inte bedömassäkerhet kan utan om
svårt tillverkningtillstyrkadetOmvänt kanserietillverkade kapslarna har. attvara

de geologiska ochkapselkvalitetvilka kravkapslar vetautan att somav
ställer.förhållandenahydrolgeologiska

från myndigheter,l DIALOG, där olika aktörerprojektSKl initieratett av
fiktivtförhandlinguppträder i speladmiljögrupperkommuner och ettomen

gällandetillämpningenfinns oklarhetersig detslutförvar, har det visat att om av
också tillledermiljökonsekvensbeskrivningarlagar Kravetoch bestämmelser.

licensieringsprocess.samband medsituation ikompliceraddelvis enen mer
Rapport 693:13, sid

Även form planerutsträckning ikonkretiseras iSKBs större avom program nu
tidavsevärd kravetdock underkommeranläggningarbl.a. uppföraatt

Rapport 93:13,kvarstå.behövaallsidighet alternativ i FoU-programmetoch att
sid 6

alternativ ochstudera olikaSKI SKBs planer förhuvuddragen i attaccepterar
ingå iMiljökonsekvensbeskrivningen, kommersystemutformningar. att ensom
byggainkapslingsstation och i ansökanuppföraansökan att ettatt enom en

metoden.den Förmotivera söktamåste redovisa alternativ fördjupförvar, attatt
antingendock, SKB kan visaalternativ krävsavvisatrovärdigt kunnasätt attettett

devalda huvudaltemativet ellerlämpligt detmindrealternativet än attäratt resurser
orimligt höga ialternativlämpligheten hosutreda ärerfordras för ettattsom

bindninguppmärksammasförhållande förväntade Det börtill den även attnyttan.
strålskyddsproblemsäkerhets- ochförrän demetod inte bör sketill viss somen

långunder tid parallelltdet inte rimligtSamtidigtföreligger överblickas. ärkan att
SKl inser därföralternativa metoder.utvecklingomfattande tekniskbedriva attav

metodinriktas med ochalltmernödvändigtdet system-är programmetatt en en
6sidRapport 93:13,utforrnning.

framhållit viktengranskningen KBS-3SKI tillfällen sedanvid flertalhar ett av
påverkardjup säkerheten.placering olikaförvaretsSKB undersöker hurattav

något sådant underlag entydigtåsikt teknisktinteSKIsDet finns enligt ännu som
systematiskförvarsdjupet. SKI saknarlämpligastevisar just 500 detäratt enm
säkerhet.betydelse för förvaretsförvarsdjup och dessalternativautredning om

Rapport 793:13, sid
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huvudaltemativ ochSKI KBS-3 utformningenfinner rimligtdet utgöratt
huvudalter-utvecklingsarbetet. element i SKBsi fortsatta Detreferenssystem det

deponeringshålet iintresse det borradeSKI funnit särskiltnativ ärsom avvara
innebäringår ställningstagandei KBS-3. DettaKBS-3 den kapselstorleksamt som

låses det finns väldetaljutformningen innandock inte SKIatt accepterar att en
strålskydds-de ochöverblick relevanta säkerhets-genomarbetad och samlad över

praktiskadetaljerade systemstudierfrågorna. vidare med bl.a.SKB behöver samt
låses och innandetaljutformning kapselinkapslingsteknik. Innan avprov av

ingående omfattande säkerhetsanalysgenomföra ochplatsvalet SKBbörgörs en
krav börhelhetsbild vilka tekniskaslutförvarssystemetavhela somensom ger av

varandra.och hur dessa krav börställas olika komponenter avvägas mot
Rapport 893:13, sid

behöver deSKI inkapslingsteknikenSKB ska kunna utvecklaföratt attmenar
för tillverkning kapslarna kartläggasförutsättningarnakonstruktionstekniska av

ochMånga frågor kemiska mekaniska samspelet mellan kopparkring det ochbättre.
SKB börstål fyllnadsmaterial i kapseln behöver uppmärksammas.eventuelltsamt

kryp,svetsfogen, komstorlek,täthet hos restspän-här beakta betydelsen t.ex.av
mikrolegeringsämnen, dimensionering, defonnations-ningar, spänningskorrosion,

8Rapport 93:13, sidbearbetbarhet.tillverkningsdefekter ochegenskaper,

tvåSKB metoder för tillverkning92 främsti sittpekar FUD-program av
vidaremetoder kan intevalsningfogning. Dessakapslar; extrusion och utan

återstårdet antalför bränsle eftersomtillämpas för produktion kapslar använt ettav
Exempelvis det oklartfrågor mindre utvecklingsarbete.fordrar eller är omsom mer

någonnågon lämplig för med deanläggningdet världen i dag finnsi är attsom av
ocksåfullstora SKI saknar analysstuderat, tillverka kapslar.metoder, SKB ensom

HIP tillverkningIsostatisk Pressning förmöjligheterna tillämpa Hetatt avav
med bränsle. SKI rekommenderardenna fyllssjälva kapseln, d.v.s. innan använt

Rapport 8vidare. 93:13, sidtyngd drivaSKB med arbetetatt stor

SKBs utformning summarisk.inkapslingsanläggningens mycketredovisning ärav
förrealistisk bild vad behöverSKB förefaller dock ha göras attsomen av

påpekaSKI vill pilotstudiema med inaktivtprojektera inkapslingsanläggningen. att
Rapport 93:13, sid 9utvecklingen.imaterial viktiga ledär som

SKI förutsättningar för säkertsannolikt finnsdet sättatt ettattmenar
SKB har inte konsekvent redovisat debränslet,slutförvara det använda men

frågor återstårvilka lösa. SKB har inte hellerfinns ochkunskapsluckor attsomsom
förutsättningar lokalisera djupförvar inomgoda geologiskadet finnsvisat att ettatt

91.påstår, SKBSKB med hänvisning tillde landet, vilket bl.a.flesta delarna av
10Rapport 93:13, sid

så de iDe djupförvaret knappastmed byggapraktiska problemen är stora attatt
olämplig. finns dock fleraprinciplösningen Detdetta tydaläge skulle äratt

måstefrågeställningar klarlagda redan innan slutgiltigproblem och som vara
Ovanjordsanläggningen fördetaljundersökningar.ställning tillkan ansökantas om
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injektering,slutförvaret,förvarsdjup, drivningsteknik, betong ibentonithantering,
återtagande förslutninglångsiktig deponerat avfall,för övervakning,system avav

12siduppmärksammas. Rapport 93:13,förvaret safeguard behöversamt

SKBBeträffande utformningen djupförvaret SKIdetaljerade konstaterarden attav
med hjälpnågon deponeringstunnlama skall drivasinte analysgör närmare omav

SKB redovisar inga planer förmed fullborrning.sprängning eller närmareav
förbehandling bentonitpulver appliceringutveckling teknik för eller avavav

SKB väljer för drivning tunnlar förbentonitbufferten. lösningarDe samtsom av
emellertid, enligt SKIs mening, ha betydelseapplicering buffert kunnatorde storav

Rapport 12ekonomi. 93:13, sidför säkerhet, teknik och

djupförvarsprojektetSKIs för verkar välSKBs tidsplanbedömning är att
frånavstår detaljerade i dennakomma med kommentareroptimistisk. SKI dock att

måsteunderlagsmaterial SKBfråga, detvill istället fästa uppmärksamhetenutan
12Rapport 93:13, sidframtiden.framme beslutstidpunkter iha vid olika

förstå med vilkenförhoppningsvis lättareMot denna bakgrund detär att
vårEnligtkostnadsbedömningama kan i dagsläget.noggrannhet göras

framgår citaten SKIsuppfattning de tveksamheterkan bland annat som av ur
tidsplanenvad de tekniska ochkonsekvenser systemen,rapport stora avser

ekonomin.

kostnadsjämförelse5.3 Internationell

svårt.från med varandrajämföra kostnadsuppskattningar olika länder DeärAtt
många valutornavalt punkter olika, varierarkoncept och lösningar ärman

för olika verksamheter varierar.tiden och ländernas tidsplanersinsemellan över
också Referenser för denlagar och bestämmelser. härLänderna har olika

jämförelsen varit:översiktliga har

NEA-OECDof Facilities Paris 1991[l] Decommissioning Nuclear
Geological Repositories[2] Cost of High-Level Waste Disposal inThe

NEA-OECD Paris 1993
[3] Tidskriften Europe Worldscan No 1112 NovDec 1993, BernNuclear

OECDNEA.Samarbete förekommer, framför alltmellan länderna genom
SKB roll i det internationella samarbetet.har framträdandeen

I förkortning EnergyNEA för Nuclear Agency.är
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rivningkärnkraftverkAvveckling av

indelats ikämkraftblockenrivningenharjämförelsemainternationellaI de av
steg.tre

bibehålls intakt,aktivitetutsläppförsta barriärenden1 innebärSteg motatt av
hålls underreaktorinneslutningenAtmosfären iventiler förseglas.etcmen

aktivitetkontroll vad avser m m.

tillreducerasutsläpp aktivitetbarriärenförsta ettinnebär den2Steg motatt av
dekontamineringEfterned bort.kanAlla delar lättminimum. tasmonterassom

modifieras eller bort.ventilationinneslutningen och desskan tas

tillanvändsOm platsen intedelar bort.alla aktiva nytt3 innebärSteg tasatt
fritt.kämenergiändamål, tillträdet till denblir

föravvecklingskostnadernågra länders uppskattadevisasI tabell 5.2 och 5.3
kämkraftsblock.

År Milj USDförAweck-KapacitetProjekt
är 1990beräkninglingsstegMW,

103,31989Steg 172Shipping-port +
år3USA +

3PWR steg

216,41983Steg 1250Gentilly-1 +
år52,5Kanada +
3CANDU-BLW steg

121,41989Steg 3100KKN-l
Tyskland
HWGCR

39,91990Steg250 1Chinon 2
Frankrike
GCR

tungvattenmodererad,CANDU-BLWtryckvattenreaktor,Förklaringar: PWR
gaskyld reaktor,tungvattenmodererad,HWGCRlättvattenkyld reaktor,

kokarreaktor.BWR

pågåendeavslutade awecklingar.förKostnadsberäkningarTabell 5.2
PARIS 1991.Källa: [1] NEA-OECD
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ÄrReaktortyp Avveck- -SKapacitet för Milj USA
drMW, Iingssleg beräkning 1990av

PWR 1175 Steg 3 1986 120
USA

HWR 600 Steg 19891 238+
Kanada år32 +

Steg 3

PWR 1204 Steg 3 1985 218
Tyskland

PWR 920 Steg 3 1301986
Sverige

BWR 780 Steg 1523 1986
Sverige

PWR 1155 Steg 3 1990 418
Storbritannien

Förklaringar: PWR tryckvattenreaktor, HWR tungvattenreaktor, BWR kokarreaktor.

Tabell Kostnadsberâkningar5.3 allmänt för awecklingar.
PARISKälla: [1] NEA-OECD 1991.

några långtgående utifråndra slutsatser tabellerna vanskligt. DeAtt ärmera
internationella jämförelsema blir ofta mycket översiktliga, inte minst beroende

starkt varierande förutsättningar. En indikation dock kostnaden förär att
rivningen Steg 3 svensk tryckvattenreaktor bedöms bli lägre, enligtav av en
respektive nations uppskattningar, förmotsvarande kostnad rivningän av
liknande anläggningar i Tyskland och Storbritannien.

Enligt SKB de viktigaste skälen till det blir billigare i Sverigeär vi haratt att
existerande slutförvaringssystem.och Utformningenett transportsystem av

långadessa möjliggör hantering komponenter och Dettarör.system storaav
förhållandeleder till rivningsarbetet minskar i till allt skallavsevärtatt om

småskäras ned i delar.

Omhändertagande avfallav

Olika länder för omhändertagandehar olika koncept avfallet. Direktdepone-av
ring planeras förutom i Sverige i Kanada, Spanien,Finland, USA och- -
delvis i Tyskland.
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Schweiz,Holland,Frankrike, Japan,Belgien,lösningen iUpparbetning är
Tyskland.delvisStorbritannien och

Finland,i Kanada,Sverigeförutom ianvändsförvaringGeologisk --
USA. Mest intressantaochStorbritannienSchweiz,Spanien,Frankrike, Japan,

geologiskplanerarländerdärför dejämförelse med Sverige ärför som
USA.Spanien ochFinland,Kanada,direktdeponering, dvsförvaring med

US-dollaruttryckta ikostnadernanedanstående och diagram ärtabellerI
platsutvär-platssöloring ochutveckling,forskning,och exkluderarUSD 1991,

för slutförvar.platshärplatsdering. Med menas

Geological Reposi-DisposalHigh-Level Waste inThe CostI rapporten
osäkerhetspåslag enligtdefinieras1993,NEA-OECD Parisrories, mm

detaljkalkylerats ihardetaljer inteförtilläggetContingencyföljande. är som
vanligenläggsContingenciesändå projektet.förnödvändigaär sommen

factorRiskvariera.kankostnadsdel. Procentsatsen tasvarjeprocentsatsen
orsaker,icke-tekniskaberoendekostnaderhandförmed i kalkylen att ta om

återtagandealltsådefinitioner skullesådana. Med dessapolitiska ett avt ex
intecontingency ochtäckasberggrundeniberoende problembränslet av

6 ochi kapitelOsäkerhetsfrågoma utförligarebehandlasfactor.risk

från länder.olikakostnadsuppskattningarnågra mellanföljer jämförelserHär
direktdeponering använtgeologiskförkostnaderuppskattadeTabell 5.4 visar av

penningvärde ifastangivna iKostnadernanågra ärländer.bränsle för olika
nivå 1991.

Kostnad tusentalmiljarderKostnad iBränsleLand
USDtonUSD 1991Ui ton

458,7191 000Kanada
4130,76840Finland 1
1294,660035Tyskland
2962,06 740Spanien
4083,27 840Sverige
11510,086 800USA

l5009

Försvarsavfall m m

direktdeponering.geologiskKostnadsuppskattningar förTabell 5.4
NEA-OECD, Paris 1993.Källa:

ingår factors.Contingencies och riskl kostnaderna
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svåraTabellens kostnader omhändertagande avfall jämföra,för är attav
eftersom de hänför sig till olika kämkraftsprogram. l figur 5.2 harstora
kostnaderna därför hänförts till antalet producerade terawattimmar elenergi.av

KANADA FINLANDTYSKLANDSPANIEN SVERIGE USA

Z usA-noLunrwirim.:

Figur Inkapsling och deponering. kostnad TWh...5.2 per
Källa: NEA-OECD. Paris 1993.

Sverige USA.ligger i kostnad efter Finland. Lägst ligger Höghögstnäst
lågnukleär avfallskostnad. Stordriftsfordelama verkarel-produktion ger

påfallande. Sveriges USD TWh vid SEKUSD,1,6 miljoner 7,94motsvarar,per
angivna i fast 1991 och1,27 örekWh. Kostnaderna penningvärdeär

inkluderar inte enligt Eftersom Finland har liknandeFoU ovan.m m en
avfallspolicy Sverige, det inte överraskande de specifika kostnadernaär attsom
ligger i storleksordning.samma

De finska slutförvarssystemet cirka 16 det svenska i storlek och cirkaär av
50 % de svenska kostnaderna fasta. SKBs uppfattning kostnads-är är attav
skillnaden mellan de finska och svenskaborde större systemen.vara
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beräknatsplatsutvärderingochplatssökningför FoU,kostnaderfigur 5.3 harI
för avfallet.kostnadernatotaladeprocent avsom

8
ö

8

8 E
8
8

B

a
o

totalkostnad.platsvalFoU och %Figur 5.3 som av
NEA-OECD, Paris 1993.Källa:

platsval, blir den, räknatochandelskostnad för FoUUSA har högTrots peratt
del.för SverigeskostnadmotsvarandemedTWh, ungefär lika

median.ligga kringSverige tycksochframgårSom spridningenär stor
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6 Allmänt metodik vid kalkylering störreom av
infrastruktur- eller industriinvesteringar

6.1 Traditionella kalkyler

Som underlag för kalkylering finns vanligen relativt detaljerad beskrivningen
kalkylobjektet i form ritningar, tekniska beskrivningar Ofta finnsav etc.av

också referensanläggningar. Objektet bryts sedan i ofta ganskaett, stort,ner
antal delkomponenterarbetsmoment och kalkylpost.utgör Försom var en en

sådanvarje kalkylpost bedöms trolig kostnad. Samtliga kalkylposteren
På beräkningens slutresultat läggs känslomässigt eller erfaren-ettsummeras.

pålägghetsmässigt uppskattat för beräkningens osäkerhet, ofta beräknad som
procentpåslag. Pålägget kallas ofta för oförutsett. Iett presentationen nedan

har vi kallat det här kalkylera för traditionellasättet kalkyler.att

Beräkningen utförs nerifrånenligt principen och frånupp. Beräkningen startar
detaljerad nivå och till resultat. Metoden förutsätteretten attsummeras upp

har detaljerat underlag beskriver objektet. Vidare förutsätterettman som
metoden har relevanta och aktuella erfarenhetsdata och referenseratt man
rörande kapaciteter, resursbehov och kostnader dvs har gjort liknandeatt man
arbetsmoment eller objekt förut. Ett byggföretag kan t attex genom summera

antal kända betonggjutning,arbetsmoment sprängning etcett med god
precision förutsäga specificeratvad objekt kommer kosta.ett att

Vissa osäkerheter omvärldskaraktär hanteras i traditionell kalkyl iblandav en
kalkylförutsättningar. Tillsammans med kalkylresultatetsom presenteras en

sammanställning antaganden, förutsättningar,med kalkylen på.byggersom
Sådana förutsättningar kan till exempel vara:

beslut kan fattas visst datumatt senast ett.
valutakurser.

inga myndighetskrav tillkommeratt nyao

6.2 Den traditionella kalkylens brister

De skall fatta investeringsbeslutet inser kalkylresultatet bara gällerattsom om
de angivna förutsättningarna gäller. Det oftastär omöjligt hur ändradeatt se

påverkarförutsättningar totala kostnaden.

En traditionell kalkyl ibra situationer där det objekt skall kalkylerapassar man
relativtär likt andra objekt tidigare utfört, dvs i situationer där det finnsman

erfarenhetsdata förhållandenoch god kunskap övriga påverkar kalkyl-om som
resultatet.
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bra:mindrefungerarkalkylentraditionellaDen

vadfrån viddet visigskiljer äroch tuniktprojektet avserär exvanaom-
krav kompetensellerteknik, tidsplankomplexitet,storlek,

saknasreferensdataom-

förändraskan kommaprojektetför tförutsättningarna att nyaexom-
myndighetskrav

oklarprojektomfattningen ärom-

andraförändringar imedförkalkylförutsättningförändring av enom en-
posternamellanberoendenkalkylposter

traditionella kalkylendenkompletteralämpligtsådana dettillfällenVid är att
kostnadema ochoch belysertillhänsynkalkylmetodmed tarsomen annan

nedan.beskrivassådan metod kommerEn attsätt.osäkerhetema annatett

kalkylmetodsvårighetGenerell6.3 oavsett

enstaka,hanteranämligenkalkyleringsvårighet vid attgenerellfinnsDet en
medförochförutsättningarprojektetsändrarheltosannolika händelser somsom

mordbrand,upplopp,krig,kostnadskonsekvenser typenmycket uppror,stora av
dettaentreprenadkontrakt hanterasnaturkatastrofer. Videllersabotage t somex

det entreprenörenoch undantasmajeure-händelserforcek ansvararsomurs
för.

generelltOsäkerheter6.4

viktigtDetbetydelse. ärnegativkommit attosäkerhet harBegreppet att en
Riskenmöjligheter.både ochriskerinnebär attosäkerhetochinse attacceptera

nämndabilligare. Detblirockså detmöjligheten senastdet blir dyrare attmen
lätt bort.glöms

nivåövergripandefinnsFörstolikakalkyl kaniOsäkerheter art. enavvaraen
kalkylen. Detförutsättning föriblandkalkylertraditionellai anges som ensom

kalkylenbaseratfrågor harövergripandeexempel attkan till mansomvara
specificeratvisstprestanda ellerha vissa ettskallanläggningen antagnaatt

det kommerfastställtintedet är attatteller koncept, äventekniskt system om
också icke-tekniskakanDetellerprestandabli just dessa system. vara
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omvärld, konjunktur, valutakurser ellerförutsättningar i projektets t ex
sådana frågorvanligtsäkerhetskrav. entreprenadanbud det här hanterasI är att

k innebär redovisar vad han baseratreservationer. Det entreprenörenattssom
då förutsättning försitt anbud och anbudet skall gälla.är attsom en

nivåförutsättningar fastställda finnsNär väl dessa övergripande detär nästa
osäkerheten specificeratosäkerheter. Det vad visstär etttypannan omen av

kan till exempel kostnaden förtekniskt utförande kostar. Det sprängaattvara
utförande.givetbergtunnlar visstett

frågorna påverkar två,Gemensamt övergripande de flera ellerför de är attmer
alltså kalkylposter-beroenden mellanalla andra kalkylposter. De representerar

sådani kan leda till Domino-Typiskt ändringär parameterattna. en enen
många svåröverskådligtpåverkar andraeffekt kalkylen ställen ettsom

sätt.

sig de här övergripande förutsättningarnaDet enklaste föreställa ärsättet attatt
projekt blivit dyraretänka sig dem i efterhand har änursäkter när ettsom

%budgeterat, utlandsvalutan blev 25 dyrare eller vi atttvungnat att varex
myndighetstillstånden Ettinte blev klara i tid.forcera fram arbetet, eftersom

under Engelska kanalen ha blivitkänt aktuellt exempel tunnelnär som uppges
så myndigheter-dubbelt Det viktigaste skäletdyr budgeterat. sägs attsom vara

hela dyrare säkerhetskrav de kalkylen baseratstiden ställt högre och än somna
på.

Båda i traditionell kalkyl oftastdessa osäkerheter hanteras etttyper en somav
procentpåslagetprocentpåslag slutresultat. Storlekenberäkningens

uppskattas känslomässigt eller erfarenhetsmässigt. Ju osäkerhetantingen mer
möjligtkalkylatom känner, desto Med denna metod detärstörre procentsats.

påslag för osäkerhet. fungerarutläsa hur gjorts Metoden bra näratt stort som
omvärldsförutsättningar.vi har goda erfarenhetsdata och överblickbara Metoden

referenser,fungerar mindre bra saknar där projektet unikt ellernär är
från vid.komplicerat eller radikalt avviker det vi är vana

Ett alternativt används ibland, redan i delpostema läggasätt, är attsom en
marginal sidan. medför hanteringen osäkerheter totaltsäkra Detta äratt av
oöverskådlig för kalkylen. därförden sammanställer Metoden heltäven ärsom
olämplig i alla sammanhang.

På slutresultatet det vanligt känslighetsanalyser. Det innebärär göraatt att man
någon åsättsväljer värde det samtidigtänett annatut parameter antagnasom

påverkas. ocksåstuderar hur slutresultatet Ibland studeras konsekven-som man
kombinationer vissa händelser. Metoden viss handlings-serna av av ger en

beredskap beaktar inte beroenden mellan olika parametrar.men
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andraHur6.5 gör

unikakalkyl. Vidtraditionellnormaltindustriinvesteringar stora,görsVid en
kalkylenkompletterafler och fleremellertidbörjarprojektkompliceradeoch att

traditionella kalkylen hanterardenbättre sätt änmetodmed ettsomen
traditionell kalkylmetod har. lde bristerinte harochosäkerheter som ensom

för ochstrukturerad metod analysindustrinbranscher inom ärvissa en
i samband medrisker möjligheterförutsättningar ochosäkrahantering storaav

långsiktig överlevnad. Ettlönsamhet ochförförutsättninginvesteringar en
till exempeloch gasindustrin därsådan sådan bransch olje-ärexempel en
ekonomiskaOffshore innebäroljefältutbyggnadprospektering och storaav

mångaharoljebolagenanalysen iStrategin ochriskermöjligheter.ochinsatser
tillheteranvändsanalysmetodEnspelteori.klassiskparalleller med som

Carlosimulering.exempel Monte

osäkra förutsätt-underkalkyleraförmetod6.6 Alternativ att
ningar

tillämplig i kalkyl-skallmetodNedanstående bör ställaskrav varasomen
Metoden bör:förutsättningar.situationer med osäkra

förutsättningarindata ochosäkrabearbetastrukturerat sättett
olika kalkylposterberoenden mellanhanterastrukturerat sättett

frågornade viktigastearbetetkoncentrerastöd attge genom
mått ikvalitetenettprecisionbedömningenstotaladenvärdeettge

beräkningen
osäkerhetemaderangordna största

överskådligt godindata sättochresultatet ett ensom gerpresentera.
överblick

döljs idessaförhindratydlig ochosäkerheterhanteringen attgöra avo
beräkningarna

rimligt enkelvara.
andra intressenterkalkylmedverkande ochförklara förmöjlig attvara.

återfinnskalkylering. MetodenSuccessivuppfyller kraven ärmetodEn som
tum-key-leverantörer,investerare,byggentreprenörer,till exempel hos stora

infrastrukturprojek-några aktuelladeInomkonsulter.ochskeppsvarv storaav
Stockholm analyseras riskeri och omkringDennispaketctt delarten avex

metod.dennamed hjälpoch möjligheter av
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6.7 Successiv kalkylering

SuccessivaDen kalkylmetoden bygger den k Successiva principens som
formulerades 1960-talet vid Danmarks Tekniska Högskola. Metoden har

effektivtvidareutvecklats och idag verktyg för företag,arbete i för-är ett
valtningar och andra organisationer.

Den successiva principen generellt användbar för till exempel tidsplanering,är
resursplanering, ekonomiska beräkningarmarknader, investeringar, offerter,som
lönsamhet budget för analyser riskeroch och möjligheter. Den vanli-samt av

användningen för investeringsberäkningar.ärgaste

fårDet bara kan ochnormalt statistik användas i situationer där detattanses
föreligger statistiskt tillfredsställande experiment, erfarenheter eller stickprov

kan tillhöra population. Detta villkor sällan uppfylltärsom anses samma
planläggningsområdet.inom Det existerar egentligen bara relevant tal,ett

fårOchnämligen det framtida faktiska värdet. det talet vi förstkunskap närom
det för därför, enlighet med den traditionellaDet i statistikens skola,är ärsent.

tillåtet iinte använda statistikens regler den här situationen.att

Användningen statistiska regler i planläggningssammanhang baserasav
emellertid statistisk skola, nämligen den Bayesiska statistiken.en annan

från fåttförst någonDen härstammar 1700-talet, har allvar utbredningmen
inom vetenskapermatematiska och tekniska sedan 1960-talet.

påståendena inom den BayesiskaDe grundläggande statistiken är:

kanMänniskors subjektiva förväntningar uttryckas med trovärdighets-en
funktion för vilken alla normala statistiska regler gäller.

Trovärdighetsfunktionen här den vanliga normalfördelningskurvanmotsvarar
Gauss statistiskaklockkurva. Alla vanliga begrepp används häräven t ex
standardavvikelse, Gaussfunktion, median, frekvensfunktion, fördel-varians,
ningsfunktion etc.

Kort metoden till kunniga specialisters subjektivahänsyn värderingsagt, tar
ingående osäkerhet och möjligade spridning.parametrarnasav

viktigaste för den successiva kalkylenDe kännetecknen är:

metoden förutsätter osäkerheter existerar.att acceptans atten av-
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arbetsprocesslogisk och rationelldet arbetsmetodär garanteraratt som enen
uppifrån börja medoch ned. Istället förproblemen löses attatt engenom

fåtalkalkylobjektet iprojektet delasdetaljerad nedbrytning ett storauppav
bibehålls.så överblickendelar att

från traditionell kalkyl där endastskiljer sigbedömningsmetoden ettatt en
redovisas osäkerhetensuccessiva kalkylenI denvärde kalkylpost anges.per

nämligen troligt värde,värdeni varje kalkylpost ettettatt tre anges,genom
minimivärde.maximivärde och extremtettextremt

två, samlasalla kalkylpostersamband mellan flera ellerberoendenallaatt
Värderingenvärderassedan görsi k generella villkor separat.soms

Itrefaldig bedömning.kalkylposter medför övrigasätt enensomsamma
påfallande oftai projekt detosäkerhetema10 äröversikt de största ettav

övergri-icke-teknisk karaktär, dvs ärviktigastede ärparametrarna avsom
frågor.pande

tidendär metoden helastegviskalkylarbetet bedrivs iatt gerprocessen
måste varjedetaljerasspeciñceras. Föranvisning vilka delar stegsomom

kalkylprecisionen.förbättras den totala

däri arbetsprocesskalkylgruppkalkylen framatt tas gemensamenav en
sågår kalkylgrupparbetet tillkorthetsjälva viktigt. Iarbetssättet är att en

helainnehåller och heltäckande kompetenserforderligutses omsom
både kunskapharkalkylprocessledareledsprojektet. Kalkylarbetet somav en

generalist-från viss teknisksuccessiv kalkyleringerfarenhetoch samt en
ochidentifierakalkylgruppens arbetedel ärkunskap. En viktig attav

kalkylposteransvarsområden.mellan olikaprissätta beroenden

kostnadsspridning.slutkostnad ochredovisar sannolikkalkylresultatetatt

fokuserarbearbetning och därigenomför vidareosäkerhetema rangordnasatt
frågorna.viktigastearbetet de
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stegvis förbättras kalkylprecisionen. i varjeI Metoden stegen process ger
anvisning vilka kalkylen viktigast bearbeta.delar är attom av som

anammaTOTAL

l IlI
5l 32 4 51mm:

minskas kalkylens totalaFigur 6.1 Steg för osäkerhet.steg

troligtvarje kalkylpost värden, värde, minimivärdeFör tre ett ett extremtanges
maximivärde. Genom tillämpning enkla statistiska formlersamt ett extremt av

den förberäknas medelvärdet och totala osäkerheten hela projektet.

:auf

mimllllu

Figur exemplet kan utläsas budgetvärde6.2 Ur det konstruerade Mkr haratt ett 78
påsannolikhet underskridas. Ett värde Mkr har90 % att 64 lika stor

överskridas underskridas.sannolikhet att attsom
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I varje kalkylsteg rangordnas osäkerhetema och fortsattadet kalkylarbetet kan
därigenom fokukseras frågeställningarna.de viktigaste Vid anslutet kalkyl-
arbete visar osäkerhetsöversikten de kalkylposter bidrar till den totalamestsom
osäkerheten.

teknisk lösn.Funktion valdhos1.

prisnivå 24%Bygqkonjunktur,2.

kravspecifikation 14%Teknisk3.

i10%törbisettBortqlömt,4.

I:10%Bergkvelitet, grundvatten5.

jolika aktörer 10%Koetnedetördelninq6.

z5Tidplan7.

IOptinisnpeseinisu 2a.

52%personalenhosKompetens

PÅVERRBARMmmmuni-omm :Ij- EJDELVIS

Figur på6.3 Konstruerat exempel osåkerhetsöversikt.

6.8 Nuvärdeskalkyl

Som underlag för SKIs beräkning årskommande avgifter lämnar SKBav
uppgifter investeringens storlek i fast penningvärde kostnademassamtom
fördelning i tiden relaterat till SKBs tidsplan. Genom nuvärdeskalkylen
kommer SKI fram till rekommendation avgiftens storlek. Eftersomen om en
del nedan avseende tidsplanen hänger ihop med nuvärdeskal-av resonemangen
kylen här kort beskrivning.ges en

In- och utbetalningar inträffar vid olika tidpunkter kan jämförbaragörassom
använda nuvärdesmetoden. För samtliga in- och utbetalningaratt be-genom

räknas med användning k kalkylräntefot deras värden vid viss tid-sav en en
nutidpunkten.punkt Vid traditionell investeringskalkyl gäller regeln atten om

nuvärdet positivt vid såär viss kalkylränta projektet lönsamt.ären

ll 14-1030
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motsvarandetidig intäktkostnadnuvärdeskalkyl värderas högre änI enen
kunnat haSkälet den tidiga intäkten skullevid tillfälle.belopp är attett senare

i kronor räknat vidgivit beloppet är störreränta gör att senareensomen
penningvärde ochinvesteringens storlek i fasttidpunkt. Kopplingen mellan

således nuvärdeskalkylen.fördelning tidenkostnadernas i utgörs av
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7 SKBs kalkylmetodik

7.1 SKBs angreppssätt

SKB har i princip utfört traditionell kalkyl ovanstående språkbruk,meden
dvs osäkerheter hanteras påslag.procentuella Kalkylen byggergenom ett
definierat nämligen KBS-3-metoden. Som tidigaresystem, kan dettanämnts
koncept såvälkomma ändras i detaljer Påslagenövergripande. i SKBsatt som

tvåkalkyl är slag, nämligen:av

påslagnormala ibland kallade konventionella påslagäven-
påslagextra-

Syftet påslagmed framgårrespektive nedanstående citat.av

I PM 2093 PLAN 93 Behandling osäkerheter kostnadsbedömningama,iav-
daterade 1993-08-10, SKIär begärd komplettering till PLAN 93,som en av

SKB:anger
l kostnadsberäkningarna för kämkraftens radioaktiva restprodukter, redovisassom

årligai de PLAN-rapporterna, förekommer två påslag för osäkerhet ityper av
beräkningarna. Först påslagkonventionelltgörs för osäkerhet och onoggrannhetett
i beräkningarna för varje systemdel. l-lärutöver påslaggörs för täckaett extra att
osäkerheter till exempel anläggningsutfommingen blirsystemtyp, heltattav
annorlunda eller djupförvarets lokalisering ändras.att

Påslagen för osäkerhet bedöms anläggningsvis med hänsyn till med vilken detalje-
ringsgrad anläggningen eller hanteringen beskrivits vilka erfarenhetersom samt som
finns likartade anläggningar. De konventionella påslagen varierar därvid mellanav

%5 för driften och 25 % för driften djupförvaret.transportsystemetav av

I PLAN 93 SKB:anger
Utöver normala kalkylmässiga osäkerhetspåslag för de olika anläggningarna görs
i de här redovisade kostnaderna påslagäven för hänsynett tillextra att ta
osäkerheter självai systemutformningen och andra osäkerheter över-av mera
gripande karaktär. påslagDetta 15-20 % förär de tillkommande anläggningarna

ingåroch i det påslaget.redovisade totala Exempel osäkerheter påslagdettasom
skall hänsyn till kapselval, lokaliseringär olika anläggningarta och djupförvaretsav
utformning tidsplanen.samt

...beslut återtasbränslet skall och plats väljas för deponeringattom en ny ryms
inom påslaget.detäven extra

I PM 2093 SKB vidare:anger
Flera anläggningarna och kommer byggas och drivas långtsystemenav att fram
i tiden. En viss osäkerhet därför förknippadär med bedömningen kostnader, kravav
och anläggningsutformning så långöver tidsperiod. Vidare föreligger osäkerheteren
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valddeponering, risken behöva övergeochinkapslingvalt för att enomsystemom
pilotanläggningar.behovetplats extrasamt om av

10-påslag kostnadernadedärförkostnadsberäkningarna görsl ett extra sena
vårnedan,motsvarar figur 7.1dennaosäkerhetertill20 % för hänsyn typatt ta av

efterhandminskaspåslagen osäkerhet skall kunnaföranmärkning. Avsikten är att
erhålles.systemutformningenkunskapstörre omsom

påslagen, tidigareharochnormalapåslagen, dedvstotalaDe extrasumman av
för sig.redovisas dessa7.1 nedantabellredovisats i tabell 5.1. I var

ExtraNormaltNetto-Brutto-Objekt
påslagpåslagkostnadkostnad

MkrMkrMkrMkr

56428038443AdmFUD
82644726 1Transp 1

18410 922 210613Rivn kkv
29587731724CLAB

4387342472CLAB etapp
916394711 147 021lnkapsl an]
020137 19613 16 117Djupf ind omr
7958464524093Djupf bränsle 6- 118166619903Djupf övrigt avfall-

136355491 1SFR 1
928928Upparbetning

45536 32736 09145 873Totalt

årsosäkerhetspåslag kkv Mkr.drift samtliga25Kostnader ochTabell 7.1 av-

ändadetaljerat medmycketredovisatsfrån kostnadernaSKB hartabellenI upp
osäkerheterMed hänsyn tillkronor.miljonerenhetensiffror isignifikantatill 5
precisionenintrycketsystemutformning kan detta attochkring koncept avge

verkligheteni är.deuppgifternai är större än
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tabell påslagenI 7.2 redovisas de anläggningsvisa procentuella för osäkerhet.

Normalapåslag Extra

på

slagPåläggPlan 93 % Investering Drift Re- Fär- Riv-
in- slut- ning

ningves-pm Bye
rmggandeces:

SKB admoch FUD 17,2- - - - - -

Transport 5,0 5,0 -- - - -

Rivning KKV 20,0 20,0- - - - -

CLAB 6,0 10,0 20,0- - - -

CLAB Etapp 20,0 25,0 25,0 10,0- - - -

lnkapslingsanlägg- 25,020,0 27,4 18,3 36,7 15,0-
ning

Djupförvar industri- 20,0 22,9 27,9 22,4 26,8 20,0-område

Djupförvar 20,0 15,0 25,6 15,0 15,0 18,6 15,0-
bränsle

Djupförvar 20,0 28,5 26,0 35,0 15,0 42,6 15,0-
övrigt avfall

SFR 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 -

SFR3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0- -

PåläggTabell 7.2 för oförutsett i procent.
Källa: SKB.

Som jämförelse kan Banverket för jämvägsprojektnämnas använder sigatt av
osäkerhetspåslag % långti intervallet 10-25 beroende hur projekteringen
hunnit påslag.projektering,exakt desto lägremer-

Inom olje- och gasindustrin, off-shore, har ofta strukturerat arbetssättettman
där arbetar med olika kalkylnoggrannheter i projektets olika skeden. Enman
kostnadsuppskattning under tidigt skede, förstudieskede, åsättsett tex ett ett
osäkerhetsintervall cirka 30 %.z

Under skede, förprojektering, ökar kalkylprecisionennästa till cirka 20 %.a:
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förväntassamband med investeringsbeslutoch iEfter detaljprojektering
%.noggrannheten cirka 10vara z

kostnadsuppskattningsklass vilket beloppvissNoggrannheten inom somanger
kommerkostnaderna med 90 % sannolikheterfordras för de verkliga attatt

underskrida valt belopp.

osäkerhetspåslag nedan grafisk, dels vilkaSKBs totala redovisas procentsatscr
påslagen figur 7.2.angivna i miljarder krfigur 7.1, delsansattssom

AdmFUB
Tranap

kkvRlvn
CLAB

CLAS etapp
lnkapel

Djupt Ind omr
Djupt brlnele

Djupt övr avfall
SFR

Upparbetnlng
Totalt

30 40 7020 50 60O 10
procent

påslag ExtraNormalt påslag

påslag iför osäkerhet för olika anläggningariFigur Genomsnittligt procent7.1
års drift samtliga kkv.PLAN 2593 av
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AdmFUB
Tranap

Rlvn kvv
CLAB

CLAB etapp
Inkapal

\\Djupt Ind omr
\YDjupt bränsle 15:15

Djupt övr avfall
srn

Upparbetnlng ,
O 2 4 6 a O 21 1 14 19

Mlllarder kr

Nottokoatnad Normalt plslng Extra pung

påslagFigur Genomsnittligt i miljarder7.3 kr för osäkerhet för olika anläggningar
års25 drift samtliga kw.av

på7.2 Exempel övergripande osäkerheter ellersystem-av om-
världskaraktär SKBsi kalkyl

En viktig kategori två,osäkerheter de berörär flera eller alla kalkylposter.som
sådanEn ändrad bedömning slårosäkerhet igenom flera ställen iav en

kalkylen. någraNedan sådanaredovisas exempel osäkerheter funnitvisom
vid genomläsning SKBsfrämst PLAN 93 och SKIs Förslag till avgifter förav
år 1994 vid intervjuer med företrädare för SKB SKI.och Sammanställ-samt
ningen kan säkert kompletteras ingåendehar kunskaperav personer som mer

den framtida anläggningen och Med den successiva kalkylensom processerna.
nomenklatur kan sammanställningen första utkast till generellaettanses vara
villkor se beskrivningen under punkt 6.7.

förändringar i det övergripande konceptet KBS-3-

komplexitetsystemets-

lokalisering slutförvar och inkapslingsstationav-

djupförvarets utformning t utformning dagens vertikala,än borradeex annan-
kapseltunnlar, forläggningsdjup eller mindre 500än Ramp kontra hissmer m.
eller mellanformer
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pilotanläggningarextra

tillbergkvalitet med hänsynkravhögaExtremtgeologi, geoteknik attetc.
bergförstärkningsåtgärder användbara.eventuellt inte ärtraditionella

kapselval

avfalletbränsletpackningsgradlagringsvolymer

bränsletsutbränningsgrad,kapselelementantalet kapslarantalet per
etcålder deponeringenvidresteffekt, bränslets

nedansetidsplan resonemang

stegvisnärvarandeförutbyggnadsprincip

frånslutförvaret skilt depone-it byggaktiviteterlogistikbyggplanering ex
ringsarbetet

automatiseratmanuellt arbete kontrakärnkraftverkenförrivningsmetoder

utvecklingforskning ochteknisk

kontrollmetoderinklusivesvetstekniker

från industriellaandraerfarenheteröverföramöjlighet att processer

SOLVIAberäkningsprogrammetinklusivevärmeutbredning, etc

utförandemetoder

vardagsrationaliseringarskaleffekter,inlämingseffekter,

effektivitetprojektstyming,

skedensärskilt ikompetens, senare

möjligtför intedet vissa ärn0llfel, eftersomdvs attkraven moment
kravfel ställs mycket högakorrigeraellerfunktionenkontrollera ev

utförandeochprovningsmetoderkunskap,

och leverantörerföravtalsformer entreprenörer

personalkostnaderlöneförhållanden,
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myndighetskravsäkerhetskrav-

frångränsvärden för friklassningsklassiñcering olika komponenterav-
kärnkraftverken

miljökrav, hänsyn omgivningentill-

konjunkturen under upphandlings- och genomförandefasen främst bygg--
och anläggningssektorn

Ävenbränslemängd förvara. för de kalkylfallen med olika drifttidsför-att tre-
utsättningar kommer bränslemängden osäker grund varierandeatt vara av

efterfrågantillgänglighet kärnkraftsel.och

samhällsutvecklingen-

beslutsförmågabeslutsprocess,-

förhållandenpolitiska-

valutakurser-

optimismpessimismtaktik hos uppgiftslämnama-

förbiseenden, bortglömt, dubbelräknat-

framgårSom mångaexempellistan dessa generella villkorärav ovan, av av
icke-teknisk förhållandenSamtidigt de exempelär ellerart. ett annatsom

påverkakommersätt slutkostnaden i positiv eller negativ riktning. Exempelatt
positiv osäkerhet möjligheten utförandemetoder kan medföra lägreär att nya

utförandekostnader. Exempel negativ osäkerhet risken valutakursenär att
långaförsämras. påfallandel komplicerade projekt med utförandetider detär

frågorofta icke-tekniska högt rangordnade osäkerhetsöversikten.är Försom
erfordrasgöra sammanställningen komplett arbeteatt ett gemensamt av

ämnesområdet.kunskaphar grundlig inom Olika harpersoner som personer
några ovanståendepekat utifrånosäkerheter allt sina kunskaper,av egna

erfarenheter och referenser. har inteVi kunnat finna SKB genomförtatt en
analys denna Företrädare för SKB har uppgivit SKB övervägertyp. att attav
genomföra scenarie eller känslighetsanalyser PLAN 94.
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SKBs tidsplan7.3

medkalkylförutsättningarkalkylfall med olikabeskrivsSKBs PLAN 93l tre
kärnkraftverken, nämligen:fördrifttidavseende

drift till 2010o
års25 drifto
års drift40o

någon för helahuvudtidsplannågot fallen, funnit totaldehar inte, förVi treav
överskådligt redovisas samlataktiviteterövergripandesamtligaprojektet där

besluts-olika aktiviteter,sambanden mellanlogiskavisar deställe,ett som
redovisas tillfigurSKBs PIAN 93, 2.2,kontrollstationer. lpunkter och
informationenkärnkraftverken planeras ske. Denrivningenexempel inte när av

måste ställe.sökas annat

optimistisk, dvsalltförSKI kritiserats förSKBs tidsplan har attatt varaav
harSKB tidsplanenmånga tidigt.orealistisktaktiviteter har förlagts attuppger

skall resultatavgiftsberäkningennuvärdeskalkylen vidutformats för ettatt ge
fårnuvärdeskalkylenbeskrivningenisidan. Som redovisatssäkra avovan

kostnader.avgiftsberäkningenbetydelse vid äntidiga kostnader större sena

så förlagdaenkla tidigtsambanden alltid ärdock inte säkertDet är attatt
iförändringsäkra sidan. Enkalkylresultataktiviteter alltid innebär ett

lösningen.den tekniskaändringar imedföra kravskulletidsplanen kunna
rivningsaktiviteter kunnasenareläggning vissaTill exempel skulle aven

skulle innebäravilket i sini inkapslingen,medföra krav högre turett tempo
tidsenhet i inkapslings-kapslarantal hanteradekapacitetkrav högre per

exempelkostnader.innebära högre EtttroligenDet skulleanläggningen. annat
lokaliseringenleder tillefterutvärderingen 1kan attetapp avvara om

sådan innebäramåste händelseKommerslutförvaret ändras. att atten
måstesenarelagd Elleravslutat, blirarbete skallsluttidpunkten, alltnär vara

framtida politiker kommasnabbare Vilka krav kanstället bedrivasarbetet i att
ställa

således kalkylforut-börhuvudtidsplangenomförbarrealistisk ochEn vara en
tekniskalösningen det. Dentekniskaden ärsättning sätt somsamma

Ändras någon dessavarandra.kalkylen berorochlösningen, tidsplanen avav
således ha sinpåverkas. enligt börVarje kalkylkan de andra komma att ovan

tidsplan.egen

anläggningenlpro-normalttidsplanenindustriprojektnormaltI attstyrsett av
behovetbeslutad tidpunkt ochvissdriftsatt vidskall attavencessen vara
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minimera räntekostnaderna och kapitalbindningcn före driftsättningen. I detta
fall istället tidsplanen säker deponering genomförts vidskall hastyrs attav en

tidpunkt omkring 2050.en
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Slutsatser8

hanterakärnkraftverk ochSverigesrivaförkostnadernaberäknaAtt att
infrastruk-mångajämfört andrauppgift medsvår unikochkärnavfallet är en

ochfinns osäkerheterDetindustriinvesteringar.eller system-stora avtur-
omvärldskaraktär.

osäkerheter hanterastraditionell kalkyl, dvsutförthar i principSKB en
påslag osäkerhetförnormaltpåslag. medSKB arbetarprocentuella ettgenom

Vidarelösningar.specificerade tekniskaföri beräkningarnaonoggrannhetoch
övergripandeochpåslag osäkerheterföranvänds k extra systemtyp avett avs

hakalkylenbåda traditionella sägaskan denGenom dessakaraktär.
kringosäkerheterövergripandeexistensentillkvaliñcerats och anpassats av

systemutformning.framtida

ambitionenhadet inte rimligtdetta är attbegränsat uppdragI attett som
dvs kostna-baskostnadema,beräkningomfattandeSKBs mycketverifiera av

SKBaktörerpåslag. de kompetentakonstateraVi kanexklusivederna att som
utgårkostnadsnivåer delikartadetill närmån SKI anlitat kommeri vissoch

kostnadsgranskning,metoder förVår deuppfattningfrån ärkoncept. attsamma
tillfredsställande.SKISKB ochbeskrivits ärvalt koncept, avsomav

nivåpåslag andramed deinivåerna normala ärSKB valdaDe somav
tekniska lösningar.specificeradeförsiganvänderinvesterare av

kostnadsnivåer närkommer till likartadeaktörerKonstaterandet kompetentaatt
kostnadernaframtidade verkligainteutgår från innebärkonceptde attsamma

frågorkvarstående nämligen: RäknarärViktigaberäknadeuppskattade.välär
detdet beskrivna ärdetsäkertkoncept Hur är systemeträtt att somman

skeförändringar kan kommautföras Vilkaslutligen kommer attatt

våra därför lagts hante-analysertyngdpunkten ibakgrund harMot denna
systemosäkerheter.ringen övergripandeav

utveckling och de-för forskning,derasSKB senasteatt programuppger
årets kostnads-påverkar förutsättningarna igradimonstration, FUD 92, stor

belysergenomfört dettaSKI hargranskningberäkningar. Den programavsom
På flertalkostnadsbedömningama.osäkerhetsfaktorema i ettde mycket stora

förstrategiteknik, ekonomi,vadSKI fram osäkerheter etclyfterpunkter avser
granskningsinkostnadsberäkningarna. Iförligger till grundden lösning som

SKI vidare:konstaterar

Även utsträckning i form planerkonkretiseras i störreSKBs avprogram nuom
tidså under avsevärd kravetdockkommeranläggningaruppförabl.a.att

kvarstå.behövaalternativ i FoU-programmetallsidighet och att
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medför de konceptu-avsevärd tidalternativ underochallsidighetKravet att
kostnads- ochomfattande. gjordaIdagbliförändringarna kan kommaella att

koncept.automatik applicerasmedinteosäkerhetsbedömningar kan nya

åtgärderförändringarMöjliga

åtgärderförändringar skullesuccessivtVår föreslagnanedanbedömning är att
kalkylpostersamband mellan olikaosäkerheter,kunskaptill ökadleda omen

kostnadsbedömningar.därmedoch säkrare

strukturerad metodmedkompletteraskalkylmetod skulle kunnaSKBs en-en.
beroendenochosäkerheteruppifrån för hanteringoch nedligt principen av
kexempel denmetod tillmöjligEn ärmellan olika kalkylposter. succes-s

projekt-tilldel med hänsynbehöverkalkylmetoden. Densiva anpassas en
kalkylmetodkalkylarbetet. Dennautfördaredanför utnyttja detläget och att

denskäl tillprojekt och vi ingetmånga kompliceradeandra attanvänds i ser
projekt.i dettaanvändasinte skulle kunna

från samtidigadenresultatetsådant initieras, kommerkalkylarbeteOm en
SKB baserarbasfallutanför detliggerscenarier,utredningen somsomom

på, användas.kunnasin kalkyl att

alltid lägetKalkylen beskriverperiodiskt.sådan förnyaskalkyl börEn0
kunskap blirökandekalkyltillfallet. I takt medkunskapen vidbaserat
oförutseddaförprojektreservenbättre ochochkalkylprecisionen bättre

minskas.därmed kunnakommerhändelserkostnader att

projektledare och del-stöd förmedel ochutnyttjasKalkylen kan ettettsomo
tidsberoenden mellanteknik- ochidentifiera och bearbetaprojektledare att

olika aktiviteter,beroenden mellanlogiskadelprojekt. Redovisaolika
blir dettaTidsplanen sättkontrollstationer.ochbeslutspunkter en

kalkylförutsättning.

för de viktigasteskulle kunnariktningEtt första i denna attsteg vara.
för SKB harFöreträdarekänslighetsanalyser.kalkylparametrarna istället göra

94.detta i PLANSKBuppgivit göraöverväger attatt

Fråganingå kalkylen.iskallarbetenaktivitetervilkaDet bör fastställas som.
ingåskall idjupförvaret efter 1omlokaliseringeventuell etappavom en

för dettavärdering sannolikhetenefterkalkylen bör atteller avgöras aven
visasinte kanmed dagens kunskapför platsbytesannolikheteninträffar. Om

kalkylen. Detför närvarande med ikostnadenmycket liten bör tasvara
då efterbör ökaFUB-programmet, strävaframtida inomarbetet, attt ex

dåkanfråga. konsekvens ökad kunskapEnjust dennakunskapen varaavom
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tillfällekostnadsposten vid kan bort kalkylen i sambandatt tasett senare ur
årligamed den avgiftsberäkningen.översynen av

En synpunkt investerings-de totala och reinvesteringskostnademaär utgöratt
förhållandevis liten del de totala kostnaderna, cirka %.27 Däremoten av svarar

rivningsarbetet och drift olika anläggningar tillsammans för cirka %64av av
bestårde totala kostnaderna. kostnaderDessa till betydande delen av

påverkaspersonalkostnader, vilket torde den totalagöra kostnaden starktatt av
löneförhållandenantaganden och personalkostnader.om

för frånUnderlaget bedömningen kostnaderna för riva kärnkraftverken ärattav
1986. I kalkyler kostnaderna indexuppräknats.har En kostnadsberäk-senare ny
ning finnas framme ungefär i 1994. I detta har ingenarbeteuppges mars
information inkluderas.det kalkylarbetet kunnatom

frånjämföra svårt.kostnadsuppskattningar olikaAtt länder med varandra är
Möjligen förefaller rivningskostnademadet uppskattas bli högre iattsom
Storbritannien Tyskland i Sverige.och Kostnadsbedömningama förän
omhändertagande avfall likartade Sverigeresultat i och Finland.av ger

frånUnder 1993 har delprojekt för inkapsling djupförvaroch etablerats att
tidigare ha varit FUD-uppgifter. Det kommer möjliggöra hela uppgiftenatt att
med riva kärnkraftverken och omhänderta rivningsavfall och använtatt
kämbränsle sammanhållenbedrivs projekt med tidsplan, kalkyl, teknik,ettsom
genomförandeplan där delprojektledama har uttalat bl förett ansvar a

ansvarsområde. kalkylfrågorkalkylema inom sitt För SKBnärvarande har
hanterats för hela verksamheten mindre antal vilketgemensamt ettav personer

god överblick och kontinuitet. De delprojekten fleramed aktörerger nya
involverade kommer sannolikt ställa höga krav metodik och samordningatt

osäkerhetsfrågor.kalkyl- och En fördel med detta kopplingen mellanär attav
teknik och ekonomi blir starkare.

vårtInom SKBsuppdrag det inte möjligt verifieraär totala kalkylresultat.att
Vi har anvisat möjligt för öka kalkylprecision. Denangreppssätt attettovan
anvisade förutsättermetoden medverkan med grundliga kunskaperav personer

ämnesområdet.inom
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Denna studie påhar genomförts uppdrag KärnbränsIefondsutredningen M 1993:06.av
ÅhagenCoUppdraget har genomförts och Karinta Konsult Degemensamt.av

synpunkter och rekommendationer framförs uppdragstagarnasär och behöversom
överensstämma med KärnbránsIefondsutredningens synpunkter.
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INLEDNING1

detförutredning att övertid planeratunder längreRegeringen har seenen
rivningfrämstsamband medikostnadernaför täckafinns attfinansieringssystem som

slutförvaringanvända bränslet,detmellanlagringochkärnkraftverken, transport avav
aktiviteter.sammanhängandedärmedoch

Utredning översynutredningdennatillsättabeslutade regeringen att om1993l maj
framtidafinansiering1981:669enligt lagenkapitalförvaltningen avomm.m.av

1993:61.direktivm.m.kärnbränsleförutgifter använt

frågeställningar vilka är:behandlahuvudsak treiUtredningen avser

medel,fonderade-förvaltningen av

medel, ochfonderadeförräntningreal av-

kärnkraftproduktion.kostnader för-

uppdraget.genomförakonsulter för attochanvänder bland experterUtredningen annat

ochÅhagenCo diskuterauppdragi attKonsultKarintaochUtredningen har gett
hanteringgällandekostnadsberäkningarSKBsförutsättningarna för avbelysa

uppdragetlscenarier.pâ alternativabasiskärnkraftverkenoch rivningkärnavfall avav
scenarier.för dessakostnadsuppskattningarockså ingått översiktligahar att göra

tilltänktadetharförfattarnakunskapdenmed hjälpgenomförtsStudien har omav
förändradedenuppläggning samtsäkerhetsmässigaochtekniskasystemets

materialSKBs92.FUD-ProgramSKB ipresenteradesplaneringstrategiska avsom
handläggareochstuderatsharfonderingsbehovetberäkninggrund förligger till avsom

kostnadsberäkningar.förnuvarande systemetdetSKl intervjuatsSKB och harinom om
ochsigdetrobust teruppbyggnad, hurkunskap systemetsskaffavaritSyftet har att om

förbättras.kunnaskulleidentifiera delaratt som

SKB,förföreträdareSKl därordnatdeltagit vid möteettdessutomharFörfattarna av
storakostnadsberäkningarpå ochprojektering avoberoende experterSKI och

använtsåterfinns referenserdeSist i somanläggningar deltagit. rapporten som
studien.underkontaktatspå detill denna rapport samtunderlag sompersonernamnen
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2 BAKGRUND

Sverige har sedan 1981 lag Finansieringslagen 1981:669,en 1992:1537numera som
reglerar kärnkraftbolagens och myndigheternas ansvarsområden vad gäller
kostnadsberäkningar, avgifter för avfallets hantering och fondförvaltning.m.m.

l jämförelse med andra någrastörre anläggningsprojekt är aspekter speciella vad gäller
åtgärderde skall vidtagas för avfallets omhändertagandesom och rivning av

kärnkraftverk. Några exempel är:

Finansieringen måste säkerställas flera decennier före själva investeringstillfället då-
delstor investeringarna sker efter det kärnkraftverkenen att planerasav drift,vara ur

Tekniken tillär största delenüoprövad nationellt och internationellt vad gäller-
inkapsling och djupförvaring. Aven rivning kärnkraftverk den storlek detav av som

innehållergäller tekniska osäkerheter.

Slutgiltiga påkrav säkerhet strålskyddoch på kvalitetssäkringsamt och-
kvalitetskontroll saknas. Sverige har tillsammans med påbörjatövriga nordiska länder

arbeteett med definieraatt övergripande kriterier för radioaktivt såavfall och dengett ut
kallade flaggboken Ref 1. De svenska myndigheterna påkan förväntas basenatt av
de nordiska kriterierna fortsätta arbetet och bl.a. definiera de villkor och föreskrifter som
kommer gälla.att Eftersom arbetet med myndighetskrav pågåkan komma framatt till
tidpunkten byggtillståndför för nivånrespektive anläggning på kravenär och därmed
sammanhängande kostnader Genomosäkra. långaprogrammets tidsomfattning kan de
slutliga kraven komma påverkasatt förändratett kunskapsläge och värderingar.av nya

Djupförvarets konstruktion erbjuder endast mycket begränsade möjligheter till-
erfarenhetsåterföring.

Kostnaderna åtgärder behövs för frånskydda kommandeatt generationeravser som-
allvarliga konsekvenser aktivitet dagens generation har Ennyttaav en som av.
grundläggande princip därförär kostnader påatt skall föras kommandeöver
generationer.

Kärnkraftbolagen fonderade medel i förregi avfallets omhändertagande fram tillegen
finansieringslagens ikraftträdande. Sedan lagens ikraftträdande har kärnkraftbolagen

Svenskvia Kärnbränslehantering årligenAB, SKB, för underlag föratt ettansvar
avgiftsberäkning överlämnas till den myndighet regeringen granskautsett attsom
underlaget. Denna myndighet, sedan 1992 Statens kärnkraftinspektion, SKI,ärsom
skall därefter överlämna förslag till avgiftett producerad enhet kärnkraftel tillper
regeringen. Den avgift regeringen frånbeslutar sedantas dagens konsumenterutsom

kärnkraftel.av



SOU 1994: 108 345

framåttiotalet med ettsystematiskt arbete att taSåledes initierades i början ettav
förkostnadernade totalaberäknaunderlag för kunnaoch ekonomiskt atttekniskt

inkapsling,mellanlagring,formavfallshantering i transporter,kärnkraftens av
kärnkraftverken.och rivningdjupförvaring av

dethurSKB tidigt presenteratså hadevillkorslagens tillkomstGenom kalladeden
KBS-1iupparbetningomhändertasskulle kunnakärnbränsletanvända genom

visade hurRef 3KBS-2Senare komRef 2. rapportenrapporten som
upparbetning.d.v.s.direktdeponering, utanomhändertagandet skulle kunna ske genom

också ligger tillhuvudlinjekraftindustrinsblialternativ kom sedanDetta att numerasom
såledesfannsinitieradesDå kostnadsberäkningarnakostnadsberäkningarna.grund för

medsambandsäkerhetsanalys iförnyadkonceptform. Enipresenteratsystemett
två sistadeladdningeninförgenomfördesKBS-3 Ref 4presentation rapporten avav

år 1983.kärnkraftsreaktorerna

nationell ochgenomgått omfattandeKBS granskningarna harGenom systemet
god bas förutgjorthargranskning. Dettainternationell system en

kapitel fyraoch iåterkommer till systemetkapitel nedaniVi trekostnadsberäkningarna.
tagitshittillsingår dessaoch hurberäkningarnaikategorier osäkerheterolikatill som

hand.om

ochavfallsanläggningarfinansieringvalts förolika modellerinternationellt har av
kärnkraftensfördatumDå vad gäller ettSverige undantag attrivning. utgör ett

finansieringsfrågornaframstårriksdagenbeslutats ävenavveckling som merav
på maximaladengrundnationer attSverige flertalet andrai ikonkreta än av

avfallsmängd given.respektive ärintjänandetiden och

insikt ihar visskärnkraft därmedjämförelse med andra nationerl
Sverigehar ettSpanien,Kanada,USA, Schweiz, Finland,t.ex.finansieringssystemet

framstår väl organiseratansvarsförhållandenklaradefinierat medväl system somsom
fungerande.och

begränsadetidendärmed ioch depå föreliggeravvecklingsbeslutMed tanke det som
svenskadetrobuststudera huranledningfinns det dock attintjänandemöjligheterna

det fallutanförscenarierhändelservissa möjliga somfinansieringssystemet är mot
återkommer fem till huri kapitelVikostnadsberäkningar.för sinaSKB enanvänt

organiseras.skulle kunnakostnadsberäkningarscenarieanalys för
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3 KOSTNADSKALKYLERNAS UPPBYGGNAD

Kärnkraftbolagen initierade i såoch med den kallade villkorslagen förett attprogram
utveckla säker lösning för det radioaktiva avfallet och det användaen bränsle som
genererades vid drift de svenska kärnkraftverken. gångUnder arbetets utreddesav
formerna och ansvarsområdena för omhändertagande det svenska kärnavfallet ochav
rivning de svenska reaktorerna. Utredningarna ledde till införandeav av en
finansieringslag och kärntekniklag.en ny

Genom Iagsystemet krävs kärnkraftbolagen på löpande uppdatering sitt arbeteen av
år,att tredjevart med början 1986, i detalj redovisa sina planergenom för de närmaste

åren såde kallade FOU-programmen årochsex varje redovisaattgenom
uppdaterade beräkningar såkärnkraftens kostnader de kallade Plan-rapporternaav
med början 1982.

Radioaktivaiest- F.&quot;
järmarna: :

kraftverk
,
I

i IIntensivsstaøon i Ilol brmslea , I3836:585 I ll Ii I-_. I
ll va;

Mmåi. ämm.i ,örvafñr Slutföwarlöru. m
3888§85I 2023-2043 1988-2012 20122022-g
Lokalisering:Djdönrar Lokalisaiig:SfR

Tmsnomödeförnå blåste
Tmsizoruiöøeiürnávdørvwuøuochnmdew° - - - - - - --
Trmsnoruödefälâg-odimøádütüwáift-oáimmsøvu- - - - - - - - - --
Ovrel änalspeiioden driftskedeIavser

Figur 1 Plan hanteringenöver kärnavfallets radioaktiva SKBrestprodukter. Källaav
Plan-93.
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KBS-33.1 systemet

på så kärnbränsledirektdeponering använtKostnadsberäkningarna bygger kallad av
KBS-3 metoden.allmänt kallasd.v.s. den metodupparbetning enligtutan som nu

framgårSystemets Figurolika delar av

W m mo mn u nu
-sn-onnmmum onlrr

Nsin-tum

z°W“l hanonin
,. |mlein-nummer mu u s il

,EWana-am:

|°#0[,m&quot;&#39;m| mwüw tWNIWMW ruttsiuttouin
iinanamma JL,-cwn

barnamun °°° [manWWW FULLSIALEDIIFI

yMacau-sun:
----_l_-- .

WGJOWYDHT :wtu-anamma o I il r

Översiktlig restprodukter.kärnkraftensför hanteringFigur tidplan anläggningar av-

ochforskning, utvecklingSKBs förFigur visar tidplan enligt2 programmet
iochskall byggas tasanläggningarnaFUD-92 Ref 5, de olikademonstration, för när

deponeringprincip i attEn grundläggande, och fr.o.m. FUD-92 systemet ärdrift. avny,
två ochdemonstrationsdeponeringkärnbränsle planeras ske i faser:använt

efter detBeslutet till slutförvaring attslutförvaring. tasatt ta steget
Kostnadsberäkningarna ärutvärderad.ochdemonstrationsdeponeringen genomfördär
år Denpågår 2012.på 2008 ochmellandemonstrationsdeponeringenbaserade att

innebärdelpågår år inkapslingsstationens2040. Förmellan 2020 ochandra fasen
tvåpå faser.indelas itidplanen driften motsvarande sättatt

återstår bygga.attde delar ännuHär kort beskrivning systemet somav avger en
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Inkagslingsstation

I och med FUD-92 har SKB valt kapselutförande beståendeett huvudalternativsom av
kopparkapsel stålkapsel.yttre och inre Kopparkapseln påhar ytterdiameteren en en

880 och höjd 5 stålväggensKopparväggens ochmeter. tjocklek 50mm ären av ca mm
vardera.

lnkapslingsstationen planeras förläggas i direkt CLAB-anslutning till befintlignu
anläggning. Anläggningens utformning finns presenterad i layout underlag tillsom
kostnadsberäkningarna. innehållerDen funktioner för mottagning, inkapsling,
förslutning, kvalitetskontroll, mellanlagring och lnkapslingsstationenuttransport.
innehåller också motsvarande funktioner för härdkomponenter och interna delar som
där skall gjutas i betongkokiller.

Totalt skall 4500 kapslar årstillverkas i inkapslingsanläggningen. l 1993 uppdateringca
kostnadsberäkningarna för kärnkraftens restprodukter, PIan-93 Ref 6, 400antas attav

kapslar tillverkas under perioden 2007 2011 och resterande 4100 under perioden-
2020 -2040. Därefter kommer anläggningen rivas.att

Diugförvar för bränsleanvänt

Utformningen djupförvaret har till deponeringen bränsle skeranpassats attav av
stegvis. l första deponeras 400steget kapslar. I Plan-93 förutsätts att separaten
förvarsdel för dessa i djupförvaret.arrangeras

Djupförvaret kommer industriområde innehållahaatt antalett kommer att ettsom
byggnader och servicefunktioner. Omfattningen kommer beroendeatt vara av

förhållandenplatsspecifika slutlig utformning vissa funktionersamt t transporterav ex
förvarsnivån,mellan markytan och d.v.s. schakt alternativt ramp.

Slutförvaret för bränsle, SFLanvänt planeras 500 markytan.läggas underatt ca m
Placeringen djupförvarets deponeringsområdencentraldel och olika kommer attav vara
beroende förhållanden.platsspecifika Deponering planeras ske i tre separataav
områden, för tvådeponeringett de första 400 kapslarna i deponeringssteg 1 ochav
områden för deponering de kapslarna.resterandeav

bestårFörvaret antalett parallella tunnlar sammanbinds central förortav som av en
och kommunikation.transporter Deponeringstunnlarna kommer till bergetsatt anpassas

förutsättningar. Uppdelning kan i olika block för undvika diskontinuitetergöras att större
i berget. Kapslarna hålmed bränsle placeras i vertikalaborrade i tunnelbotten.
Kopparkapslarna deponeringshåleni 35 tjockt lager kompakteradettomges av cm av

hålavståndetbentonit. Tunnel- såoch har valts i bentonitenatt temperaturen
80° C. deponeringshålöverstiger Antalet Efter4500, 400 iär stegca varav ca

återfyllsdeponeringen tunnlarna med blandning sand bentonit.ochen av
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Diugförvar övriga delar-

låg- dåAllt och medelaktivt driftavfall SFRproduceras efter 2012, 1 förutsättssom
stängd för denna avfall, SFLplaceras i Betongkokiller med härdkomponentertyp av

SFLplaceras i 5 medan SF rivningsavfall och radioaktivtL 4 skall detemot annatta
då nåsSFLavfall finns kvar allt Förvaren 3-5 1deponerat.annat ärsom genom en ca

lång från centralomráde.SFLkilometer tunnel 2s

SFR-3

från SFRStudsvik iRivningsavfallet kärnkraftverken kommer deponerasoch att som
bestå SFR5 Huvuddelenplaneras bergsalar liknande itypav avav som

rivningsavfallet vilka placeras ikan i standardcontainrartransporteras utan att tömmas
SFRbergsalar. 3 kommer i drift samtidigt kärnkraftverken rivs.att vara som

Rivning

påverkasför rad olika faktorer.Tidplanen kärnkraftverken skall rivasnär enav
påkan avställning, det kanRivningen genomföras säkert kort tid eftersättett men

tidigt.tekniska fördelar Plan-93 verken rivsfinnas med rivning. l attantasen senare

låg-från genomgående medelaktivt.Det radioaktiva avfallet rivningen ochär
Aktivitetsnivån aktivitet,varierar dock mellan olika delar. Avfallet med högstavsevärt

år,reaktortankens interna CLAB under 30 -40 innandelar, bli mellanlagrat iantas ca
ÖvrigtSFLdet slutdeponeras i radioaktivt rivningsavfall kommer transporterasatt

SFR rivningsavfallet kan friklassas,direkt till 3 och deponeras där. En mängdstor av
efter eventuell dekontaminering.

Transgortsystem

på och dessTransportsystemet huvudsakligen baserat sjötransporterär
transportbehållareMS Sigyn, ochhuvudkomponenter fartyg,är ett

förSystemet utformatanläggningar. atttransportutrustningar vid kraftverk och övriga är
Iånglivat Plan-93för avfall ianvändas för alla avfall. Djupförvaret antaskunna typer av

Sveriges viss försiktighet igjorts förplacerat i inland. Valet har att engevara norra
fram50 kilometer järnvägberäkningarna med hänsyn till Det bl.a. atttransporter. antas

o.d.behöver tillhörande utrustning lok,till djupförvaret nyanläggas och att vagnar
anskaffas.
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3.2 Kostnadsberäkningamas konservatism och systematik

Det nuvarande underlagets uppbyggnad

SKB har valt med hjälp företagatt och konsulter fram tämligen detaljeratta ettav
tekniskt underlag för sedan kunna genomföra olika mängdberäkningaratt och ansätta

på ingåendestyckepriser de Summandelarna. dessa beräkningar grunden tillutgörav
kärnkraftindustrins underlag för finansieringsbehovdet föreligga.som man anser

För hänsyn tillatt olika osäkerhetsfaktorer SKBta olika iansätter procentsatser
osäkerhetspáslag för olika komponenter i En diversifieringsystemet. av
osäkerhetspáslag på nivåer päolika beroende hur väl bedömmergörs respektiveman
anläggning eller från frånmetod känd erfarenheter uppförande exempelvissamtvara av
kärnkraftverken Sverige. Osäkerheternai i nuvarande beräkningssystem, desom

SKB, behandlas utförligarepresenteras i kapitel fyra nedan.av

KBS-3 konceptet ligger till grund för kostnadsberäkningarna och de alternativ som
någonstuderats tekniskt har inte föranlett variationsanalys för olika förutsättningar.

Vissa kostnadsbedömningar tekniska alternativ har dock genomförts i samband medav
såden kallade WP-Cave studien Ref 7 och den studie där olika

slutförvaringsalternativ aktuella för Sverige PASS-studienjämfördes, Ref 8.

StatensTidigare har Kärnbränslenämnd, SKN, SKloch genomfört oberoendesenare
granskning det beräkningsunderlag SKB. Myndigheternaspresenteratsav som av

pågranskning har hitintills i huvudsak riktat sig kontrollera de mängd- ochatt om
prisberäkningar SKB gjort SKBriktiga under de förutsättningar angivit Refärsom som

Från9. de granskningar genomförts hitintills drakan slutsatsenattsom anser man
SKB haratt väl underbyggt gjordapresenterat ett material där mängd och

såprisberäkningar således uppehållariktigaär kan begära. Vi inte attsom man avser
vidare vid detta underlag SKBs underlagsmaterialdenna delutan att äross anser av av

god kvalitet.

Beräkningsförutsättningar

på såSom diskuterats bygger de kostnadsberäkningarna i Plan-93 detattsenasteovan
KBS-3kallade genomförs enligt den strategi och efter den tidplansystemet som

SKBangivits i FUD-92. redovisar i sina Plan- inga konsekvenser förrapporter
kostnadsberäkningarna inte kan genomföras enligt de tekniska lösningarsystemetom

ellerantagits i den sekvens planerats.som som

svårtVi det bedöma hur robust finansieringssystemet eftersomatt är att äranser
förutsättningarna för kostnadsberäkningarna SKB iinte diskuteras detnämnvärt av

såledesunderlag lämnas. förDet möjligt med det nuvarandeär inte systemetattsom
kostnadsberäkningar utläsa känslighet tekniskakostnadsberäkningarnas för olika

10



3511081994:SOU

förläggningsdjup, ettinkapslingsmetod,exempelvis störreförändringar som annan
på två det möjligtheller attplatser. ärförvar eller detaljundersökningarsektionerat

ellerexempelvis försenadorsakadeolika händelserkonsekvenservärdera yttre avav
nivåerfråganpå olikaVidare har intebeslut.lokalisering grund lokalaavbruten omav

härleda deSKBs underlag kunnatpå Vi vidare intemyndighetskrav diskuterats. har ur
debedömapåslag inte kunnatoch därmed hellerextra gjortsnormala och omsom

redovisats rimliga.olika procentsatser ärsom

delar ivåra påvisat för vissaberäkningsförutsättningarfleraSKB har vid möten
påslageni de redovisadebeaktasvalts försiktigt vadutöversystemet somsom

l vissarelativt tidigt.kostnadens uppkomstförexempelvis förlägga tidpunkterattgenom
sådan Det har vidareförsiktighet lagts in.har dock ingendelar extrasystemetav

organisationvåra respektiveSKI bildmed SKB och dentydliggjorts vid attmöten som
nivån mycket olika.försiktighetden allmänna äravavger

olikaredovisningsåledes SKBs hantering ochkommit till slutsatsenVi har att av
nivånövergripandeosäkerhetspåslag denantagandenoch olika försiktiga gör att av

gårentydigt kvantifiera.försiktighet att

påverkar avqiftenOlika faktorer som

framgårSKB SKImellan ochskriftväxling föreliggerSKBs rapportering och i denI som
argumentationenmedSKB ofta försvaras attden modell har använtatt ensom

medför förseningprogrammetmerkostnad orsakad förändring i även en avav en
realränteantagande inrymmamed 2.5 procentigtoch därmed kantidplanen ettman

tillräcklig försening.fördyringar samtidigtmycket antaattstora engenom
utredafrån studier kommerutgår andra attkärnbränslefondsutredningenVi att genom
belysakärnkraftverken förrealräntefrågan atttillgänglighet föroch beräknad effekt och
mellanSKBåsikten kopplingintjänandeförmågan. den gördock framföraVi vill att som

tidplan,penningvärde,kostnad i dagensi kostnadsberäkningarnaolika komponenter
inbördesintjänandeförmåga betydelsenleder tillrealränteantagande och att av

innehåller inte kanosäkerheter,faktorer för sigfaktorer, där dessaoberoende var
interealränteantagandeändratkonsekvensernarenodlas. Exempelvis kan ettav

ochkostnaderså beträffandeinte osäkerheternasärskilt grundligt längeanalyseras
någon grund fördefinierad attintetidsutfall preciserade. Det finns därmedderas är

avgiftsnivå.rimligfastställa vad bördiskutera och ensom vara

5 nedanförespråkar faktor. l kapitelrespektiveanalysdärför oberoendeVi aven
scenariemetoden,metod,alternativexemplifiera vadkommer utgöraatt enanser

på belysahittills bör kunnasystematisktdär ett sätt änman mer
systematisering etttidsutfall. Enochkostnadskonsekvenserna olika händelser avav

förutsättningarvarierandeberäkningsfall valda medoch väl definieradeantal alternativa
FUD-på gällandebasfall enligtvår dels visamening genomföras för ettbör enligt att

fåskullerealiserandepå mindre troliga fall,antal ellerinriktning och dels ett varsmer
få känsligheten i systemetDå anvisningarkankostnaderna.inverkan överstor omman

lämpligenberäkningsfall rapporterasResultaten dessaför olika scenarier. somav

11
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odiskonterade kostnader. Olika beräkningsfall eller enskilda händelser kommer även att
påverkan påha tidplanen för kostnadernas uppkomst vilket kanen storvara av

Såledesbetydelse. bör ovanståenderesultaten ocksåfallstudier inkludera fördelningav
i tiden för kostnadernas uppkomst.

tillgångMed till olika beräkningsfall grupper scenarier, 5.6 fastavsnitt iav se
penningvärde och våruppskattning deras möjliga tidsutfall kan enligt meningen av man
tämligen påenkelt beräkna ocksårealräntans effekt fonderingsbehovet. Därmed bör det
finnas god bas för studera den totala osäkerheten i beräkningenatten av
fonderingsbehovet. Vi först sedan detta gjorts finnsatt bas föranser en gemensam en
diskussion vad rimligt fonderingsbehov.är ettom som

föreslår således påVi krav ställs kommande Planrapporter förutsättningarna föratt att
beräkningarna redovisas utförligt och tydligt och osäkerheterna i utsträckning,störreatt
jämfört med vad sker, systematiseras för bilda underlag för analyseraatt attsom nu
framtida kostnadskonsekvenser orsakade olika förändringar i programmetsav
förutsättningar. vår svårt bådeDet kommer enligt mening riktig avgiftbliatt att ta ut en
och uppåt nedåt,kunna korrigera avgiften, eller vid tidpunkteravgörande inteom en
sådan metodik finns för kostnadsberäkningarna.

3.3 Kostnadsberäkningar treårsintervalli

SKB år.redovisar enligt finansieringslagen Beräkningarnakostnadsberäkningar varje
granskas därefter SKI föreslårtill Kärntekniklagenregeringen avgiftens storlek.av som

åkräver årsin sida kraftindustrin tredje redovisar för forsknings- ochatt plan detvart en
utvecklingsarbete behövs för avfallets omhändertagande.som

föreslår ocksåVi att ett där kostnadsberäkningarna förnyas tredjesystem övervägs vart
år och detta kopplas SKBsatt till tidpunkten för FOU-Program, alternativt att
kostnadsberäkningarna såförskjuts SKBi tiden i kostnadsberäkningarna kanatt ta
hänsyn till myndigheternas granskning och villkor respektive Plan-regeringens när

sammanställs. En lämplig förskjutning kan fall mellan 18 och 24rapport i detta vara
månader. Syftet med detta skulle förbättra kvaliteten i kostnadsunderlaget.attvara

Vi koppling till FUD-programmentror att skulle kunna antal fördelar jämförtetten ge
med dagens system:

Kopplingen mellan Plan-rapporten FOU-programmetoch blir tydligare och de-
fårekonomiska konsekvenserna det omfattandenaturlig del iäven en

granskningsarbete sker FUD-programmen.som av

dåFörutsättningarna SKIsför interna förbättras tydligare kopplinggranskning bör en-
sker mellan granskningsfunktionen lämnande underlag tillenligt kärntekniklagen och av
avgift enligt finansieringslagen.
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bådeMer SKI,inom SKB och kan användas till analyseraattresurser,-
förutsättningarna för kostnadsberäkningarna. då ingål förutsättningardessa kan en
scenarieanalys bl.a. bör hänsyn till osäkerhetsintervallen i flerata komponenterattsom
rimligen bör minska allt eftersom fortskrider.programmet

årligaNuvarande frågorrapporteringar riskerar behandla mindreatt rörsom-
förändringar forskningsområden. årför tillfälletutgör aktuella Tre mellansom

skapar uppnåförutsättningar pårapporterna för fokusering övergripandeatt
förändringar vad gäller förutsättningar påverkaroch utvecklingsläge reelltsom
kostnadsberäkningarna.

fårSKI tid och kan avdela till bygga oberoende kompetensattmer mer resurser upp-
och genomföra oberoende expertgranskningar.

såledesVi från utgångspunktinte det tekniskatt kan finnas behovanser av nya
kostnadsberäkningar mellan FoU-programmen. Ett här skisseratsystem som
behöver dock inte utesluta ocksåavgiftsuttaget skulleatt kunna korrigeras vid behov

FOU-programmenmellan påexempelvis SKIs initiativ fondernas utveckling ellerom
de tekniska eller ekonomiska utsikterna skulle förändras i betydande omfattning.

12 14-1030



108SOU 1994:354

BERÄKNINGSSYSTEMKÄLLOR OSÄKERHETFÖR I NUVARANDEOLIKA4

Olika4.1 kategorier osäkerheter

kärnkraftensomfattningkomplexitet ochKostnadsberäkningar för ett system somenav
osäkerheter,politiskatekniska ochkärnkraftverkens rivning medavfallsystem och stora

kompliceradlångförhållandevis tidsrymd,fördelar ärdessutom sig över enensom
bestämtSveriges riksdag i lag attverksamhet däruppgift. Dessutom handlar det om en

samtligafrån betala för dessskallkärnkraftengeneration nyttjar ävenden som
på underbyggt ochväl attmedför ställs systemet ärkostnader. Detta höga krav attatt

så långtförfrån oberoende, attmed, kärnkraftbolagen expertergranskning sker som
uppfylls.intentionersäkerställa finansieringslagensdet rimligt attär

kostnadsberäkningarför sinaKBS-3 underlagSKB konceptethar valt användaatt som
till dessaVi refererarkärnkraftverken.gäller rivningdärtill genomfört studier vadoch av

basfallet.grundläggande beräkningar nedan som

osäkerheter.kategorierinnehåller flerabasfalletdetLiksom alla kostnadskalkyler av
iosäkerheterutredningarflertalgenomförKärnbränslefondsutredningen ett av

på osäkerheteri självasigstudie koncentrerarfonderingssystemet. Denna
följandeikan delasosäkerheternuvärdesberäkningarna. Dessa grupper:

enhetkosta änvisar sigtunnelarbetenexempelviskakyosäkerheter att mer persom-
beräknat

teknisktvisar sigintevalda lösningarnadeföranledde-tekniska osäkerheter att varaav
på ochpå kapselsäkerhetskravberoendeexempelvisgenomförbara planerat,som

djupförvar

kaninteresultera i programmetattkanfaktorerföranledda yttreosäkerheter somav- lokaliseringvald plats förexempelvis attgenomföras planerat, av enengenomsom
måste tekniska.andra skällämnas änanläggning av

på erfarenhetervilkaberoendeprojekt och varierarallaförekommer iKalkylosäkerheter
ochanläggningåtgärd uppföra vissellerutföra vissdet gällerfinns attnär enensom

på. uppföraAttbaseratsberäkningarnadet underlag harnoggrannhet envilken som
såledesbörinkapslingsstationen,falletutförande, ivisst varaenligtbyggnad ett som

för denkostnadernaberäknamedjämförtförhållandevis beräkna attenkelt att
då konstruktionsunderlagetförslutningkapseltillverkning ochförkrävsutrustning som

föreligger.ännu

genomföraskunnakommerverkligen attOsäkerhetsnivån lösningvald tekniskför att en
förosäkerheterdessaeffektenockså För bedömavarierar avsevärt. attplanerat avsom

ochdjupförvaringinkapsling,måste förmetodernavaldadekostnadsberäkningarna
identifierashändelseutvecklingarmetoder ochalternativadetalj ochistuderasrivning

14
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och analyseras vad gäller kostnadspåverkan.deras Vi kan inom för denna studieramen
sådaninte genomföra åskådliggörsanalys, i kapitel 5 nedan möjligtetten men

tillvägagångssätt användande olika scenarier.genom av

Osäkerheter föranledda påverkafaktoreryttre kan kostnaderna för inkapsling.av som
djupförvaring och rivning många.kan Det troligen varken möjligt ellerärvara
meningsfullt försöka identifiera påverkaatt samtliga möjliga faktorer kanyttre som
kostnaderna för åren.verksamheten de sjuttio Dock böröver närmaste ca man genom

identifiera fåatt ett antal rimliga scenarier kapitel femse kunna uppfattningen om
påverkanvilken olika få på påhändelser kan kostnaderna. Exempel faktoreryttre är

beslut i kommun omöjliggör lokalisering, förändrade kriterier utsläpp tillen som en
biosfären och ändring friklassningsregler för kontaminerat material vid rivning etc.av

påFör perspektivatt hur förutsättningarna för avfallshanteringen utvecklats historisktge
kan utvecklingen vad gäller avfallspolicy Sverigesedan kärnkraftens införande i för ca

årtrettio sedan På förelågutgöra exempel.ett sextiotalet bred förankring ien
kraftindustri och regering det använda bränsletatt utgjorde skulleen resurs som

återanvändas.upparbetas inom landet och Under sjuttiotalet svängde inriktningen mot
upparbetning via internationella kontrakt där inledningsvis avfallet hand,även togs om

återtogdär sedermera Sverige enligt avtalen förglasat Sedanavfall. mittenmen av
åttiotalet råder konsensus bådestor direktdeponering det använda bränsletom av av
ekonomiska och politiska skäl. Att dessa ändringar utgjort förändringaräven istora
förutsättningarna för kostnadsberäkningar ståför avfallets omhändertagande torde

tvivel.utom

4.2 Beskrivning påslagSKBs nuvarande för osäkerheterav

Uppgifter osäkerhetspåslagde påSKB gjort de kostnader räknats fram förom som som
olika komponenter i redovisassystemet översiktligt i Plan-93 kapitel SKB4. skriver i
Plan-93 följande:

På de beräknade påläggbaskostnaderna Påläggetsför oförutsett.ett storlekgörs
bedöms objektvis med hänsyn till riskerna för tillkommande arbete och till
anläggningens grad teknisk komplexitet och detaljeiingsgradi underlaget. Totalt förav
hela avfallssystemet påslaget i genomsnitt 27%.är ca

Utöver normala kalkylmässiga osäkerhetspåslag för de olika anläggningarna idegörs
här redovisade kostnaderna påslagett extra för hänsynatt ta till osäkerheteriäven
själva systemutformningen och andra osäkerheter övergripande karaktär. Dettaav mera
påslag 15-20% för de tillkommande ingårianläggningarna ochär det redovisade totala
påslaget. påExempel påslagosâkerheter detta skall hänsynta till kapselval,ärsom
lokalisering olika anläggningar och djupförvarets utformning samt tidplanen.av
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två ingårl den föreslagna strategin för deponering kapslar med bränsle i steg enav
utvärdering erfarenheterna Iicensiering efter det första steget haroch attav nyen

återtasgenomförts. Denna ochskulle kunna leda till beslut bränslet skallatt en nyom
plats för leder tillväljas deponering. De merkostnader för finansiering dettasom ryms

påslaget.inom det extraäven

således påpåslag påslagSKB mellan 5 ochanvänder för kalkylosäkerhet normaltett
påslag30 %. Detta djupförvarets ovanjordsdelarför inkapslingsstatlon ochutgör tex.

30 %, för djupförvarets rivning 20 %.underjordsdelar och

påslaget påslag för hänsynUtöver det normala för kalkylosäkerhet attett extra tagörs
till osäkerheter osäkerheteri själva systemutformningen och andra meraav

påslagetpå förövergripande karaktär 20 %. Exempelvis detmellan 10 % och extraär
15 %. För rivningendjupförvarets ovanjordsdelar för dess underjordsdelar20 %, och

påslag då någon föreligga.inget systemosäkerhet intemotsvarandegörs anses

framgår avPlan-93. I den referenslistaHur de angivna kan härledasprocentsatserna
åtta övergripandetill tekniskalämnas referenser i huvudsak rapporter avsom ges

underlag beskriverkaraktär. Inga referenserna detaljeratutgör ett sommerav
osäkerhetspåslaget beräknats eller vilka delarberäkningarnas uppbyggnad, hur av

osäkerhetspåslaget.källan tillkostnadsberäkningarna utgör störstasom

50,0

40.0

30,0

20,0 -

10,0

0,0
TrumpAdrn Rivn Djupt.kkv CLAB CLAS lnkapsl. DjupL- DjupL- SFRI SFRJ Medel

FUD GA:nl bränsle öv:etapp
avfall

ExtraNormalt påslag påslag

SKB PIan-93. Källapåslag iolika anläggningarosäkerhet förGenomsnittliga förFigur
TR-93:38.SKI
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SKI har i brev till SKB 930630 begärt kompletterande uppgifter bl.a. rörandeannat
osäkerhetspåslaget, SKBvilket besvarar i brev till SKI, PM 930816. Uppgifter i det
följande tillär del hämtade frånstor innehållerdenna PM. Den bl.a. figur visaren som

påslagethur varierar mellan olika systemdelar uttryckt i respektiveprocent kostnadav
Figur 3.

Karaktären det normala påslagetrespektive det extra kan delvis förklarasav hurgenom
de fram. Det påslagettas normala ingår i de kostnadskalkyler SKBsgörssom av

påkonsulter basis hur systemdelarna definierade, påslagetär medan detav extra
uppskattas SKB påcentralt basis de osäkerheter påkan förkommaav av som
systemnivå.

framhållerSKB i PM 930816 till SKI förutsättningarnaatt för kostnadsberäkningarna har
såvalts de framtidaatt kostnaderna inte skall underskattas. Exempelvis har djupförvaret

antagits bli placerat i inlandet. Transporterna dit ske med fartygantas till närmaste
hamn och därefter med järnväg. Den tidplan den tidigast möjligaanvänts är enligtsom
FUD-92. Detta försiktighet i kostnadsberäkningen påverkar avgiftsuttaget.ger en som

Genom fortsatt forskning och avfallsområdetutveckling inom SKBdet enligtär troligt att
Övrigförenklingar kan införas i slutförvarssystemet. teknisk ocksåutveckling verkar i

riktning, SKB. l kostnadsberäkningarna har intesamma tagits hänsyn till dessamenar
faktorer. l Tabell påslaget1 uppskattar i absoluta tal för inkapslingsanläggning,
slutförvar och rivning.

ÖversiktTabell påslagöver och totalkostnad SKBsi kostnadsberäkningar, drift
samtliga reaktorer till 2010av
ANLÃÖGNING NORMALT EXTRA TOTALT TOTAL

PASLAG PASLAG PASLAG KOSTNAD
MSEK MSEK MSEK MSEK

lnkapslings- 1 600 1 100 2 700 8 100
anläggning
Djupförvar- 2001 1 100 2 300 6 500
industri-
område
Djupförvar- 900 900 8001 7 100
bränsle
Djupförvar- 200 100 300 900
Övriga
Rivning 2 000 2 000 12 200-
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påslagNormalt4.3

DescriptionsSystemandSystem NumbersPlan-92exempelvisSKBs arbetsmateriall
ByggnadsfunktionsprogramKärnbränsleför AnväntBehandlingsstationPM 1092, -
framgår detalj huridokumentliknandePlan-92 ochunderlag förTekniskt

och hurfungeratänkta attolika ärde systemenframtagits, hurmängdberäkningar
i tiden.fördelasoch hur depå olika systemkomponenterfördelaskostnaderna

dethurdetaljeringsgrad utrönagodmedkanSKBunderlag presenterarUr det mansom
myckettorde dock ettDetfungera.och hur det varatänkta utsystemet avsesser

på andrabaseradesammanställningaroberoendeomfattande arbete att göra
prislistorochbasfalletförMängdberäkningarSKBde ansatt.förutsättningar än som

befunnitsSKISKN ochgranskningvidoch harhög kvalitetdockbedöms avvara av
rimliga.vara

tillkostnadertillkommandepåslaget täckanormalaskall detSKBs PM 930630Enligt
utökadeellertillkommandebyggnadstiden,underändringarexempel för

tillkommandesamtförutses,vilka kunnatanläggningsdelar och system,
Detkostnader.oförutseddaliknandeochgrundläggningsproblem avmyndighetskrav,

då detanalyseraosäkerhetspåslaget möjligt närmareinte attdockangivna ärSKB
påuppdeladefrån energiprojektandraerfarenhetsvärden enförefaller utgörasnarast

mekaniska komponeterna.dedel omfattandebyggdel och en

SlutförvarbyggnadsdelarnagällerNCC vadkonsultSKBsframtagitsl underlag avsom
93PlanbyggnadskalkylerförUnderlagAvfall,Långlivade RadioaktivaKärnkraftensför -

förutsättningar förframgår Allmännarubrikenunder93Alternativ A -
byggnadskalkyler att:

till storEnhetstiderförutsättningar. ärbeskrivnaochunderlagMängdkostnader enligt1,
möjligt, harinte varitOlli Där dettaCLAB ochfrån BOA- konsortietdel tagna

använts.anläggningarfrån jämförbaraerfarenhetsvärden

och dettadetaljering i underlagetbristandeförmängdkostnadernatill göresTillägg
framgår huvudritningarna.detaljererfarenhetsmässigt för avgöres som

Planberäkningar sesärskildaenligtsidokostnaderoch 2 läggsPå 1summan av -
sedansidokostnadspåägg harDessaanläggningsdelar.samtligaför större88,

anläggningsdelar.mindreför likvärdigatillämpatsochanpassats

entrepenörsarvode.10%På 2 och 3 läggssumman av

på 10oförutsettförpost4 läggs3 ochPå dvsbaskostnaderna ensumman av
iredovisasför objektetkostnadentotaladen35%. Dettatill somger

kostnadssammanställningen.

påfördeatsharKostnaderna93.jan.på gällandekostnaderKalkylen baseras -
93-03-01.VIAK ABVBBhuvudtidplan,enligti tidenrespektive konto
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För varje objekt beskrivs vilka procentsatser enligt punkterna 3 och 5 använts.som

Pálägg för punkt 4 och 5 enligt för de olika objekten redovisas i bilagaovan

4.4 Extra påslag

Det påslaget frånextra härrör osäkerheter förknippade med bedömningen kostnader,av
krav och anläggningsutformning lång fråntidsperiod osäkerheter valtöver samten om

försystem inkapsling och deponering, risken behöva vald platsatt överge samten
behovet eventuellt påslagenpilotanläggningar. Avsiktenextra för osäkerhetär attav
skall kunna minskas efter erhålles.hand kunskaper systemutformningenstörresom om

Det osäkerhetspåslagetextra frånför inkapslingsanlággningen har i Plan-93 sänkts 20
till 15 % med hänsyn till lokalisering CLAB,anläggningen vid till valetsamta av av

Påslagetkapsel. i Plan-93 060 MSEK1 och skall hänsyn till osäkerhetermotsvarar ta
rör exempelvis kapselval.som

påslagetDet extra för djupförvaret 15 % för underjordsdelarna och 20 % förär
industriområdet, Påslagetvilket 2 170 MSEK. detsamma i Plan-92.motsvarar är som

förändringarDe gjorts inför Plan-93, exempelvis den stegvisa utbyggnadensom av
djupförvaret, bedöms SKB inte innebära osäkerhet systemkaraktär. Destörreav av
ökade kostnader den stegvisa utbyggnaden hänsyn till i baskostnaderna.tassom ger

forskningFör påslagoch påutveckling 20 %.görs ett extra

4.5 Kommentarer SKBstill osäkerhetspåslagmetodik för

frågaEn någonbör diskuteras påi detta sammanhang form begränsningärsom av av
nivåvilken På nivåscenariediskussionen skall föras. övergripande kansom en

scenarier transmutation, upparbetning och liknande identifieras. Detscenariersom
vårfinns nivåenligt mening behov fastlägga inom vilken lämpliga scenarierattav en

och beräkningsfall nivåspecificeras Ettavgränsning. förslag denna definierasär att av
KärnbränsIefondsutredningen. föreslårEn SKB SKlmöjlighet tillär attannan en
avgränsning för godkännande. En omprövning gällande bör därefteravgränsningav
kunna år.kopplas till FUD-granskningstilIfällena tredjevart

Ett förslag till påavgränsning i dagsläget kan rimligen KBS-3baseras metoden och det
i FUD-92 och skisserats avsnitt 3.1.presenteras igrovt utprogram som se som
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FfÅ SYSTEMATISKTSCENARIEANALYS SOM METOD ATTEXEMPEL EN5
BELYSA OSAKERHETER.

på så KBS-3kalladekapitel 3 detSKBs bygger beskrivits ikostnadsberäkningar som
beräkningsfallrefererar till dettaSKB genomfört. Vioch rivningsstudierkonceptet som

påverkaOlika förändringar kanbasfallet. händelser eller somsom
Enscenarier.förhållande vidarebasfallet benämnerkostnadsberäkningarna i till

skullekostnadsutfallscenarier med olikasannolikaoändlig mängd eller mindremer
identifieras.kunna

antalisedan ettexemplifiera hur scenarierVi nedan att grupperassomavser
på ikänslighetenvisametod förscenariegrupper kan användas attsom en

sådanPlan-93. EnexempelvisSKB ibasfall redovisatkostnadsutfall för det som
påavgiftsunderlaget baseratfatta beslutkunna underlag förmetodik skulle att omge

basfallet representerar.kostnadsberäkningenförsiktighet ikunskap vilken somom

åskådliggörascenarieanalys för att5.1 5.6 nedan redovisarI avsnitt en- påverka ochkostnadernakommaoch hur olika händelser kan attscenariemetoden
måste givetvisanvändningvidareOm lämplig fördenna metoddärmed avgiften. anses

SKI den kaninnangranskasSKB ochgenomförassystematisk analys avaven mera
intekapitel äri dettaVadför avgiftsbestämning. presenterasunderlagutgöra ett som

hjälpmedmetodenbeskrivatillkostnadsberäkning syftar enbart attutan aven
material.SKBsi huvudsak hämtadeexempel egetär ursom

förståelse robustför hurbetydligt bättreresultera iEn scenarieanalys bör kunna en
på Inomförutsättningarna.variationer iavseendefinansieringssystemet medär

på grundvilka,ochbör analyseras närmarevilka scenarieranalysen avgörs somsom
inomutanför beräkningarnafallatillräckligt sannolika, börinte bedömsdeatt varaav

systematisk bildresultatdettafinansieringssystemet. Man kan säga att avenger som
osäkerhetervilkaför ochbörelkonsumenterosäkerheter dagensvilka ansvarasom

bedömsdehållas därföravgiftsberäkningarna, attutanför t.ex.medvetet bör somsom
osannolika.mycket

år 2010kärnkraften senastavvecklariksdagsbeslutSverige harEftersom attett om
etappmål uppnås iutgångspunkt Efterhandavgiftsberäkningarna.fast förfinns somen

såledesoch börinkapslingsstation kanexempelvis drifttagningform enavav
ochuppdaterasscenarieanalysentillhörandekostnadsberäkningarna och den

tagitsdå överavgifterOm visar sigosäkerhetspåslaget det attdärmed reduceras.kan
återbetalas.alternativtavgiftsuttag sänkas,efterföljandekanut
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Övergripande systemfrågor5.1 och systemscenarier

Övergripande påverka detför omhändertagandescenarier kan kostnaderna avsom
på tekniskabasisanvända bränslet och rivning kärnkraftverken kan konstrueras avav

utgångspunkter, faktorer,innebära effekter t.ex.även yttremen av som
lokaliseringsbeslut i kommun.en

utgångspunkt förteknik utvecklasScenarier tekniskt kan ha attt.ex.ursprung som nyav
tillgång ibränsletoskadliggörande avfallet eller det använda utgöratt som enenav

får grundläggandeSystemscenarier ändringar i deframtid ökat värde. orsakadeett av
kärnavfallshanteringsområdetpå kan leda tillförutsättningarna för svensk policy

står finna därCLAB platser inteförlängd övervakning i exempelvis attattgenom
anläggningar.allmänheten lokaliseringaccepterar av nya

nivåframgår på sig specielltSom scenarier denna inteavsnitt 4.5 terattav anser
så KBS-Sverige det kallademeningsfulla. sedan mitten 1970-talet studerathar av

utvecklaoch allmän enighetkonceptet det finns för närvarande attomen
tidplan ideponeringssystemet enligt de huvudlinjer och den senast presenteratssom

FUD-92.

regeringsbeslut har resulterat i denGenomförda studier, omfattande granskning och
påsvenskt baseraduppfattningen geologisk förvaring i bra urberg ettallmänna att

ingårlânglivad Sverige.lämpliga för Vidareflerbarriärsystem med kapsel detär mesten
Då mellanlagret ochmellanlager och iett programmet.ett transportsystem

vadbegränsade osäkerheterredan i drift förekommer endasttransportsystemet är
kostnadernagäller för dessa delsystem.

för realiseringKraftindustrin har och tidplanhandlingsprogrampresenterat ett aven
våraåterstående till grund för vidareanläggningar i F UD-92. Detta liggersystem

resonemang.

5.2 Kostnadsberäkningar inkapslingför

5.2.1 Uppläggning nuvarande beräkningarav

på 8.090 miljonerpenningvärdelnkapslingen total kostnad i dagensrepresenterar en
FUD-92enlighet SKB presenterade i harkronor. l med de planer som

påi Plan-93 baseratskostnadsberäkningarna för inkapslingsstationen en
inkapslingsstationenCLAB. församlokazliseringmed Den totala byggnadsytan är ca

3900 m .
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tvåinkapslingsstationen planeras byggas i där den första byggs mellanatt steg etappen
år 2000 påoch 2003. Aktiv drifttagning för planeras till 2008 med inriktningetapp ett att
klara inkapsling 10% behovet. Anläggningen kompletteras fördet totalaav ca av senare

från år då år.full drift 2020 kapaciteten blir 200 kapslar per

I FUD-Program 92 SKBändrade det planerade kapselutförandet till en
stållkopparkapsel kopparplátpådär huvudalternativet bygger valsning sedanav som

elektronstrålesvetsning. Oförstörandesammanfogas provning planeras förgenom
såsamtliga för slutligadär möjligt med huvudmetod och densvetsar är röntgen som

locket troligen i huvudsak med ultraljud.svetsen av

luftHantering bränsle och kapslar sker fjärrmanövrerat och all hantering i sker iav
strålskyddadesärskilda s.k. hot cells.utrymmen,

på199293 teknik förFram till hade endast begränsade lagts utvecklingresurser av
KBS-3, pressninginkapsling. Den kapsel tillverkad antingenredovisades isom genom

cylinderunder högt tryck och i hög eller sammanfogningtemperatur av engenom
svetsning efter vidare studier den bästblyfylldes, visade siggenom som senare vara

frånkopparstållämpade för vidare kapsel utvecklades börjanutveckling. Alternativet av
på årTVO Finland TVO och SKB.i och projektet har drivits gemensamtsenare av

Den teknik i FUD-Program 92 för tillverkning kapslarna idag inteärpresenterassom av
utprovad i full förslutningskala och de olika med tillverkning kapselämne.momenten av

uppnåprovning kapseloch inte utprovade vad gäller deras genomförande förär att en
långsiktigauppfyller de krav förvarets funktion ställer.som som

En synpunkt framförts SKI i samband medoch flera remissinstansersom av
granskningen FUD-92 för inkapslingredovisningen förutsättningarna ärär attav av
alltför Som SKB villkor ställt ettöversiktlig. resultat har regeringen till attettett som

ochför beskrivning förutsättningar för konstruktion inkapslingsstationprogram av av
slutförvar skall fram. Bland hänsyn till detta torde det föreliggatas medannat en

ändåSKBrelativt osäkerhet i underlaget kostnadsberäkningar. har sänkt detförstor
osäkerhetspåslaget från Plan-92 och Plan-93.20 % till 15 % mellanextra

framgår uppförandeUr kostnadsberäkningarna i Plan-93 för inkapslingsstationen att av
87MSEK, reinvesteringskostnader tillinkapslingsstationen kostar 2.104 beräknas

MSEK. FörMSEK, driftkostnader till 5.740 MSEK rivningskostnader till 157och
påslag osäkerheter enligt följande:inkapslingsstationen i Plan-93 för olikagörs

påslag pånormaltEtt 29%ca-

påslag på 15%Ett extra ca-
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påverka inkapslingscenarier kostnaderna för5.2.2 kansom

anspråk på kanantal scenarieridentifieratUtan fullständighet har ettatt göra som
påverka inkapsling:beräkningarna kostnaderna förav

Omlokalisering

deCLAB godkänns ochtill inte attscenario förutsätter föreslagen lokaliseringDetta att
deninkapslingsstationendjupförvaret inte utankommuner accepteraraccepterarsom

frånbåde frånmåste CLAB djupförvaret.förläggas ochseparat

CLAB vilketinkapslingsstationen förlagd tillnuvarande förutsättningar liggerEnligt
Enligtkostnadssynpunkt.det försiktiga lokaliseringsalternativettorde minstutgöra ur

måstepå redovisningnaturresurslagenmiljökonsekvensbeskrivning enligtkraven av
beräkning andraflera alternativa förläggningar ske. En alternativ av

lokaliseringsalternativ torde därför befogad.vara

Byggnad -fysiskt skydd

På på måste underinkapslingsstationen läggasScenario: skyddgrund krav yttreav
CLAB.mark med tunnelanslutning till

det skapar bättreCLAB mark med motivet ettFörvaringsdelen förlagd under attärav
safeguardfrågorna mark exempelPlaceringen under utgör ettskydd och blir enklare.att

på licensieringenrobusta lösningar SKB för underlättavalts att avsom av
merkostnaden föravfallsanläggningar. SKB sammanhang framförthar i flera att

byggnationmotsvarandeunderjordsplacering 10%endast sig utöverrör ovancaom
mark.

Ny kagsel

kvalitetsnivå och annatScenariet uppfyller förväntad ettinnebär valda material inteatt
ellermåste säkerhetsanalysermöjlig utvecklingkapselmaterlal väljas. En är attannan

enklare kapsel.tillverkaminskade säkerhetskrav leder till kanatt man en

föreslårkapslarkring tillverkningMed för närvarande föreliggerde osäkerheter avsom
några Detta kan innebärakostnadssynpunkt.alternativa metoder belysesatt meraur

uppnås medinte kanavsedd funktion i förvaretkostnadskrävande alternativ om nu
också acceptabelfunktionkostnader lägre ärkompositkapseln. Det kan bli lägre om en

billigare tlllverkningsmetod utvecklas.eller kanom en
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Ny svetsteknik

går gårl detta scenario Förslutningsprocessen inte genomföra planeratatt utansom
förhållandevisefter omfattande felaktigautveckling ochäven är stor procent svetsaren

måste ochöppnas göras om.

Det kan inte förutsättas samtliga kapslar förslutits kommeräven attatt passerasom
kvalitetskontrollen. Det kan därför motiverat kostnadsberäkna effekten olikaatt avvara
felnivåer.

Ny tillverkningsmetod

Scenario: Pressning isostatiskkapselämnen under högt tryck och s.k.temperatur,av
någon påpressning, eller grundar sig svetsningmetod för inkapsling inteannan som

måste väljas.

Det kan alternativa förslutningsmetodermotiverat belysa kostnaderna för deattvara
stå på studierkan till buds inte önskat resultat. Krav ytterligaresvetsningsom om ger

isostatsiskt SKl.pressad kapsel har framförtsav av

Återtagande efter demonstrationsdeoonerina

Scenario: Efter utvecklasdet 700 bränsle inkapslats och deponeratsatt ton en
Återtag återupprepadöverlägsen teknikmaterial. 700 och inkapslington samtnyav

deponering bränslet beslutas.av

återtagandeEftersom möjligheten till motiv förpresenteras som
pååtertagandedemonstrationsdeponering bör kostnaderna för genomföraatt ettäven

något beaktas.sätt

Återtagande för omgrovning

antalNy teknik komma för provning efter detkan utvecklas oförstörande ettatt att
Detta intekapslar redan deponerats. kan medföra vissa defekter i kapslar,att som

återtagestidigare kunde identifieras, Deponerade kapslar ochupptäcks. omprovasnu
återdeponering.för eventuell reparation eller

årpå fel och materiall de svenska kärnkraftverken har upptäckt i svetsarman senare
år sedan.oförstörande för mindre tiointe möjliga detektera med provning änattsom var

kostnadsberäkningarnaDet kan befogat studera konsekvenserna föratt omvara
för och djupförvar.motsvarande skulle inträffa inkapsling
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och kvalitetskontrollMyndighetskrav, kvalitetssäkring

kvalitetssäkring ochomfattandeScenariet betydligtmyndigheterna kräverantar att mer
från andra länder visarErfarenheter attkvalitetskontroll vad uppskattats.än som

sådana kostnadskrävande.krav kan bli

på intedjupförvarinkapsling och ännuDe krav myndigheterna ställa ärkommer attsom
nivåerför olikaberäkna känslighetendefinierade. Det kan därför befogat-att avvara

myndighetskrav.

5.3 Kostnadsberäkningar för djupförvaret

nuvarande beräkningar5.3.1 Uppläggning av

MSEK, inklusiveSKB 500 etttill 1-4Den totala kostnaden för djupförvaret beräknas av
industriområdet.påpåslag 20 % för15 % för underjordsdelarna ochextra

Huvudkomponenterna i kostnaderna är:

Industriområde, total kostnad: 6-500 MSEK-

Djupförvar bränsle SFL-2 MSEKtotal kostnad: 7 100- ,

Djupförvar övriga kostnad: MSEKdelar, total 900-

MSEK perioden5.000 underBeträffande kostnadernas fördelning förbrukasi tiden ca.
industriområdet,år då centrala delar2000 till 2010, undermellan d.v.s. den period av

området minskarKostnadernasjälva för deponeringen under fas 1 byggs.förvaret samt
dååter stigaMSEK mellan därefterdärefter till 1 100 2010 och 2020 för attca

deponering fassker under

delar ochiFör MSEK investeringbränsleförvaret 1.200utgör gemensammaca.
påslag. Motsvarande15 %MSEK deponeringstunnlar inräknat1 700 investering ica.

MSEK. totalaDenM-SEK respektive 1.800kostnader för försegling 1.400är
MSEK.sig 500driftkostnaden begränsar till ca

följande:Det kan bl.a.intresse att noteravara av

förkostnaden10 % högreSFL 2 endast änKostnaderna för underjordsdelen är caav-
industriområdet.

förhela kostnaden20 %underjordsdelen SFL 2Investeringen i motsvarar ca. avav-
industriområde SFL 3-5.ochdjupförvaret inkl.
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Kostnaden för SFL MSEK3-5 900 mindreär investeringenän i delargemensamma-
SFL dåför 2 200 MSEK.1 Det skall SFL 3-5noteras att utnyttjar del dennastoren av

investering schakt.ett gemensamtgenom

Den totala förseglingskostnaden för djupförvaret SFL 2 beräknas överstiga den-
totala investeringskostnaden med 10 %ca.

scenarier5.3.2 påverkakan kostnaderna för djupförvaretsom

Vi har genomgångöversiktlig SKBs planer och synpunktergenom en av som
påframkommit bl.a. delar FUD-program 92 identifierat antal scenariermöjligaettav

påverkaskulle kunna kostnadsbilden:som

Omlokalisering

Lokaliseringsprocessen kan visa sig bli omfattande vad förutsetts kravän medmer som
på påundersökningar fler påplatser med omfattande undersökningarsamt varjemer
plats.

Vid genomförda granskningar F UD-92, liksom vid tidigare SKBsgranskningarav av
har synpunkten framförts SKBs breddasplatsval borde ochatt görasprogram, mera

systematiskt. Vidare finns påkravet miljökonsekvensbeskrivning förnu nya
kärntekniska anläggningar, påvilket kan komma medföra ökade krav alternativbreddatt
för platsvalet. också, påpekat,Det kan i KASAMsammanhanget har noteras attsom
berörd kommun kan ha platsundersökning SKBdetaljerad planerarvetorätt mot som
påbörja år 1997 Ref 10.

Ändrade påkrav bergets funktion

l detta scenario de förutsättningarantas att angivits i tidigare säkerhetsanalysersom
kapselns livslängd gåroch initial kapselskada uppfylla. blir ökadatt Resultatet attom
måste påvikt läggas bergets funktion barriär, dvs. bergets hydrologiska ochsom

geokemiska fåregenskaper betydelse. Detta kan i sinstörre förvaretinnebära atttur
måste påspridas betydligt förut det skall bli finna tillräckligtstörre yta att möjligt atten

förhållandengoda för alla kapslar.

Ett påscenarioannat kravenär att bergets egenskaper minskar, kan ligga ivilket sägas
frånlinje med resultaten SKBs säkerhetsanalys SKB-91 Ref 11. Detta skullesenaste

medföra mindre omfattande, och därmed billigare, platsundersökningar.
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Återtagande efter demonstrationsdeponerinq

återtagande efterSceneriet bränsle krävsinnebär 700 deponerat etapp ettatt tonav
måste kan deponerasplats karakteriseras där kapslarnaoch lokaliseras ochatt en ny

på nytt.

uppgiftersinaSKB skulle kompletteraSKI begärde under granskningen Plan-93 attav
930816, förangående till SKI, PMSKB redogjorde i brevkostnaderna för detta fall.

återtagande deponeringbränsle efterSKBkostnadsutfallet. i sitt ettatt avavanger svar
den9 miljarderkostnad att10% det använda bränslet representerar menav caenca av

25%meddå uppstår 1.4 miljarderendast ettförsening dettagör motsvararattsom
påslaget 25%vidnuvärdet detrealränteantagande. Man framför vidare extraatt av

2.2 miljarder kronor.ränta är

Segarering djugförvarav

på SF 3-5 harSFL 2 och LSKBs kostnadsberäkning baserad attär gemensamma
llång förvarsdelarna.de olikanedfarter schakt. En tunnel förbinderoch 1 kmca

innehållaförhållande betydligtkemisktSFL SFL 3-5 setttill 2 kommer att mer
år till1982 i anslutninggjordesavfall. säkerhetsanalyskomplicerat Varken i den som

frågan oönskadSKB-91 studeratKBS-3 säkerhetsanalysen hareller i närmare omman
uteslutapåverkan därför intesannolik. Man kanmellan olika förvarsdelar möjlig ellerär

från skulleSF vilketpå SFL 3-5 Lseparationkrav kommer ställas ytterligareatt att av
leda till schakt ellerkunna separata ramper.

Större djup

ställts, bl.a.Frågan bränsleförvaret har ettför500 det optimala djupetmeter ärom
bergförhållanden,gånger vidare möjligtflertal SKI, F OU-granskningarna. Det atti ärav

på skullevilket500 djupdeponeringexempelvis horisontella sprickzoner, omöjliggör m
påpå djup.måste 1000750 alternativttill skekunna leda deponeringatt t.ex. mm

Oförutsedda bergegenskager

geologiska,på varierandemycketSannolikt uppvisakommer berget förvarsplats atten
sprickzonerkan frekventakemiska egenskaper. Blandhydrologiska och annat

måste förstärkningsinsatser.omfattandealternativt krävaförekomma, undvikas,som

måste ochundersökasockså bergvolymermöjligt variationernaDet att störreär att gör
medföraDetta attutnyttjas. kandeponeringstunnlarna inte kandelaratt stora av

sådana fallpå SKB förmåste harvad planerats.förvaret spridas större yta än som
på 10 %.sammanlagd tunnellängdräknat med extraen
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Vi kan konstatera denna på någonatt siffra ingåendeinte grundar sig analys utan utgör
allmän bedömning vad kan rimligt. Denna bedömning kanen mer av som vara vara

felaktig, vilket skulle kunna resultera i investeringskostnaderstörre för tunnlar eller att
måsteförvaret delas i flera delar.upp

Begränsning berqförstärkninqav

l alla bergarbetenstort sett medför behov förstärkningsinsatser t.ex.av genom
Frågananvändning kancement. ställas i vilken omfattning detta kan komma att störaav

den kemiska miljön i påslutförvaret. Större krav undvika sprickzoner och andraatt
strukturer kan komma ställas vilketatt kan leda till behov omfattandeav mer
undersökningar, måstealternativt andra material utvecklasanvändas.

Myndighetskontroll

regeringstillståndEtt uppföra innehållaatt djupförvar kanett förväntas komma villkoratt
på myndighetsuppföljning. innehålletMan kan i påföljande fråndag inte förutsäga i krav

angåendemyndigheterna förvarets byggande och drift. Bland kanannat
myndigheternas återkommandeuppföljning eller fel i de geologiska ochprognoserna
modellberäkningarna återkommandekomma orsakaatt avbrott för utvärdering införny
fortsatt arbete. åstadkommaDetta stilleståndskostnader.kan betydande Olika typer av
acceptansvillkor ocksåkan komma ställas deponeringshål.att för enskildat.ex.upp,

Generellt kan det komma påställas kravatt undersökningar berget olikaav genom
borrhålmätningartyper i spårämnesförsökeller oförstörandemed metoder, underav

demonstrationsfasen mm.

5.4 Kostnadsberäkningar för rivning

5.4.1 Uppläggning nuvarande beräkningarav

SKB genomförde sin rivningsstudie 1986 arbetarsenaste och för närvarande med en ny
uppdaterad påbörjas omgåendestudie. Rivning kan tämligen efter reaktorernas
avställning. l första hand fråntransporteras det använda bränslet bort reaktorn. Därefter
inleds period dåavställningsdrift rivningsarbetet delvis förbereds.en av

lAEA olikatre stadier vid rivning kärnkraftverk SKBredovisas ianger av som av
F UD-92:

l stadium 1 har bränsle frånoch olika vätskor avlägsnats reaktorn och
bortkopplats.manöversystemet Kontinuerlig övervakning.
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innehåller radioaktivaI stadium 2 har huvuddelen komponenterde somav
försluts. Mindrevolym,koncentrerats till begränsadämnen somen

övervakning i stadiumän

avlägsnatsfriklassningsgränsen3 allt radioaktivt materiall stadium har över
området friklassats.och

på plats kanår och blockrivareaktorblock fem attSKB med atträknar ett taratt samma
årstvåmed förskjutning.rivas ca

således hanterasoch kanradioaktivtrivningsavfallet ickeEn del ärstor somav
betraktareaktorn är attmindre delarefter friklassning. Vissabyggavfall sommmav

Iåg- avfall.medelaktivtochvolymbetydligt utgörhögaktivt avfall medan störreen

mindreSFR medanideponerasavfallet planerasStörre det radioaktiva attdelen enav
vad benämnsdjupförvaret itillanslutningbehöva deponeras idel kommer att som

planerasochavsevärd volymSFL Grunden reaktorbyggnaden representerartill en
material.radioaktivtickeanvändas för deponeringatt av

välskall rivasanläggningarnafrån djupförvarinkapslingsstation ochskillnad ärTill som
från ingrepp störreerfarenhetgodvissa fallkända och reaktorägarna har i även av

ånggeneratorer.exempelomfattning, till byte avsom

andranärvarande igenomförs förellergenomförtskärnkraftverk harRivning ävenav
medreaktorerochforskningsreaktorerhuvudsakiDock fortfarandeländer. gäller detta

reaktorerna,de tolv svenskabetydligt mindre kapacitet än

varkenviktigtdet attradioaktiva avfallet äromhändertagande detFörutom av
strålning onödigärföromgivningeneller utsättsutför rivningenpersonalen somsom

svenskaNågra hur deföreskrifter förgränsvärden.eller ligger över sattasom
inte.skall rivas finnskärnkraftverken ännu

miljardgenomsnitttill irivningskostnadernauppskattasSKBs kostnadsberäkningar enI
Rivningenreaktorprogrammet.svenskaför hela detmiljardereller drygt tolvreaktorper

kärnkraftenåterstående förkostnadernasåledes deenskiltden postenstörstautgör av
förändringar.systematiskaeventuellakänsliga fördenoch torde därmed mestvara

påpåslag 20% förnormaltPå ettkostnadsberäkningarna görsgrundläggandede
dedå SKBs definitionpåslag enligtdetingetrivningskostnaderna. Dock extra avgörs

skallverkeninågon systemosäkerhet attföreliggerosäkerhetskategorierna inteolika
rivas.

förkostnaderberäkningengällervadstörandeDet mestfaktum avvaraansersom
uppvisarjämförelserinternationellaskillnaderkärnkraftverk deär storarivning somav

rivningskostnaderna.lägstaSverige internationellthar de settoch där
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Ett huvudproblemen det dessaär skillnaderatt endastav denoterassom ser attmen
underliggande faktorerna inte anges.

En möjlig delförklaring till skillnaderna kan det svenska rivningssystemetatt ärvara
relativt definieratväl med transportsystem och slutförvar SFR i drift.

5.4.2 Resultat genomförda rivningsstudier påverkaoch scenarier kanav som
kostnaderna för rivning

Scenarier för rivning blir naturliga skäl betydligt färre för inkapslingsstation ochänav
dådjupförvar anläggningarna finns och deras beskaffenhet väl känd. Den faktorär som

påverkantorde påha störst kostnadsberäkningen efter vilken tidplan verkenär
planeras rivas. SKBatt har här valt tidig rivningarna ochstart tämligen högtetten av

Detta innebär årtempo. kärnkraftenatt avvecklas 2010 kommer den sista reaktorn iom
Ringhals som har fyra årreaktorer riven 2022.vara

Scenarier:

Friklassningsreglerna ändras. Inom för detta scenario kan beräknas hurramen-
känsliga beräkningarna förär exempelvis halvering eller fördubbling det idagen av
tillåtna aktivitetsinnehället för material skall friklassas.att

Strålskyddsreglerna för uppåt nedåt.personal och allmänhet förändras eller-
strålskyddsnormerFörändringar i kan introduceras den internationellaav

strålskyddskommissionen lCRP. Hur känsliga rivningskostnaderna för förändringarär
uppåt nedåt strålskyddsreglereller i och doser torde möjligt beräkna.attvara

SKBs5.5 tidplan

SKBs kostnadsberäkningar påi Plan-93 grundas tidplanen i FUD-92. Vid granskningen
FUD-92 framkom från SKI,synpunkten, bl.a. denna tidplan sig optimistisk,att terav

det nåkan komma längre framatt ta tid till byggande inkapslingsstationattm.a.o. av
och djupförvar fas 1 SKB ändamålsenligtvad har planerat. Detän kan därför attvara
beakta scenario år framåt sådantett där tidplanen förskjuts antal i tiden. Ett scenarioett
skulle minska fonderingsbehovet inom gällande avgiftssystem.

Vid på årantagande förskjutningett fyra a fem SKIatt skulle ske har med sinen
avgiftsberäkningsmodell genomfört simulering där hela kostnadsprofilen för periodenen
1994-2020 år.förskjuts med fyra Kostnadsprofilen har resultat detta iettca som av
medeltal förskjutits MSEKår.med 400 Perioden efter 2020 oförändrad liksomärca

pårealränteantagandet 25%. Resultatet detta scenario avgiftsbehovsänktettav ger
motsvarande 0.2 örekWh.
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ellerFUD-granskningarnamedfråga i sambandvarkenEn diskuteratssom
nuvarande2010. Enligtefteravgiftsgenomgångarna tidplanenutsträckningenär av

därefter2040 ochtillske frambränsle attkommer deponering använtplanering av
fråga2050. Entill ärske framförslutninganläggningar och attrivning omkommer av

år kärnkrafteneftertill 40 attändaavfallsprogrambefogat drivadet att ettär upp
konsekvenservilkaundersökabefogatdärför attDet kan som enstängts varaav.

på kostnadsberäkningarna.skulletidigareläggning

förslutninginnebär attsådan förutsättningarnaändringKonsekvenserna somavenav
i densimulerasenkelttämligen2030 kanskall klar tillförvaret varaav

tekniskaoförändradei övrigtSKI använder. Vidavgiftsberäkningsmodell som
motsvarandekostnadersådan förändring attPlan-93 innebärenligtförutsättningar en

fördelatsimuleringeniVi hartidigareläggas.MSEK, behöver6.500 odiskonterat,ca.
ipå idagkostnaderdefördelningproportionellkostnaddenna somgenom en

0.2avgiften medsådant skulle höjascenarioår 2030. Ettförekostnadsprofilen ligger
på 25%.realränteantagandeörekWh vid ett

förkostnadernaprocentig ökning10innebäraOm skulleändringen vidare aven
ytterligareinnebäradettaskulleinkapslingsstationen och djupförvaret en

motsvarandeellerpå penningvärdeMSEKkostnadsöknlng 2.900 i dagens en
på örekWh.avgiftshöjning ytterligare 0.2

kommerbränslet inteanvändaframföras avklingning det sistTekniskt kan uttagnaatt av
dettatidigarenivå reaktorernabränsle tagitsske till det menatt ursomsamma som

operativellersäkerhetssynpunktnågontorde inte begränsning varkenutgöra ur
fördelas ibränsletdeponeringstakt kanGenom försynvinkel. tidigt planeraatt annanen

underordnad.påverkanså blirkapslarna fördelas i förvaretoch kapslarna att

vårsåledes meningenligtkanbörtidplanen utBeslutet hur den bortre delen seavom
osäkerheternaekonomiskaför depå gälla delsbörvärderingarbaserat dels detas som

påverkarelevanta utan attpå bedömslångpå övriga värderingaroch dels desikt som
skullekomprimeratEtt i tidentekniska förutsättningarna nämnvärt.de programmer
skulleosäkerheterantalvår fördelar att ettuppfattning medföra vissaenligt genom

ökningvissinnebäradockDenna reduktion skullekunna reduceras. aven
Vimedel.fonderadestår föräntningdå förtill budsfonderingsbehovet mindre tid av

då bland annatvarandraöverlåter dessa faktorer mottill utredningen vägaatt
sådaniingår viktig komponentutredsrealränteantagandet separat ensom ensom

värdering.

scenariegrupperochbasfallberäkningsfall medAnvändande ett5.6 av

Gruppering scenarier5.6.1 av

scenarierhändelseutvecklingarframtidamöjligaföregående illustreratavsnitt harl
infallandederasdelarolika samtpåverka kostnad förSKBsskulle kunna program,som

3l



372 SOU 1994: 108

i tiden. Att genomföra enskilda kostnadsberäkningar för samtliga scenarier torde inte
meningsfullt. Sedan uppsättning scenarier bedöms rimliga harvara en som som

identifierats behöver sådessa hanterligtatt ett antal beräkningsfall kangrupperas
definieras. l tabell 2 sammanfattas hur de scenarier exempel skulleanväntsom som
kunna sammanföras i antalett grupper.

scenarierTabell 2: Möjlig gruppering av
SCENARIEGRUPP SCENARIO lNKAPS- SCENARIO

DJUPFÖRVARLlNGSSTATION
Basfall Plan-QS Plan-93
Omlokalisering vid CLAB eller vid fler platser,t.ex.

ingåendedjupförvar platsunder-mer
sökningar

Återtagande återtagande återtagandeefter fas 1 efter fas ny
plats

återtagande försenare
omprövning

3 Kvalitets-, och teknik och procedurer för hydrologi ochny nya program
myndighets- för kvalitetssäkring och migrationstester
kontroll kvalitetskontroll

godkännande enskildaav
borrhål

4. Safeguard och förläggning under jord safeguard för djupförvaret
fysiskt skydd

Kapsel- kapsel högre eller lägreny
tillverkning påberoende kapselkvalitékrav

förmetoder tillverkningnya
och svetsning

enklare kapsel
6. Djupförvar: Separering förvarsdelarav
krav layout och
utförande Begränsning av

bergförstärkning
Djupförvar: Större djup.-oförutsedda flera avdelningar,

bergegenskaper längre tunnelsystem
Rivning: SFLvolym för 4-friklassnings-nya

regler
Tidplan

a längre inledning labförsök mindre forceratmer program

b snabbare avslutning fördelning i kapslar utnyttjande temperatur-av
marginal

påslag påslag,10. Minskad inget inget kustläge,extra extra
försiktighet i kostnads- högre temp.etc.
beräkningarna

kravnivåAllmän11. högre krav eller högre krav eller
enklare utförande enklare utförande
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tidsutfall. Resultatenkostnad, delsVarje scenariegrupp dels ett avger en
tideninfallande ideraskostnadsberäkningarna och uppskattningar engerav

möjligtinte varitstorlek. Det haravgiftensbedömavariationsbredd underlag för attsom
för dessa olikakostnadsuppskattningarför uppdraginom detta göraatt ramen

potentiellascenariernasändå uppfattningFör vissscenariegrupper. att omge en
kostnadsnivå jämförelsetal.i tabell 3 antal relevantaettger -
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till tabell 3Kommentarer

Omlokalisering

omfattandeplatsundersökningför detaljeradminimikostnadenKostnaden enavser
på Aspö.genomförtsmotsvarande omfattningenbyggandeundersökningar och som

Atertagande

förfrågan Plan-93.på granskningvidSKB SKIsberäknadKostnaden är avav

myndighetskontrollKvalitets- och

på kvalitetskontrollUSA vad kraviuppskattningarvid officiellaSiffran nämns avsom
uppskattningarInofficiellapå kostnaden.totala20% denbrukar ligga gerkostar ca av

sig 50%.fallvärden i vissa närmarhögre som

och fysiskt skyddSafeguard4.

från CLAB.på SKBs uppskattningargrundar sigSiffran

Kagseltillverkning

föranledaskullemetodikOmutrustning.inkapslingsstationensuppskattningSKBs nyav
investeringskostnadendeiidet resultera attutrustning skullebefintligutbyte avenav

går förlorad.

gå utförandeochkrav layoutDjupförvar:

ochdjupförvaret ärcentrala delariinvesteringenuppskattning enSiffran utgör avaven
måste olikaförbyggasdå schaktfall separatajämförelsesiffra fört.ex. ettrelevant

förvarsdelar.

bergegenskageroförutseddaDiupförvar:

relevantochförvarstunnlar ärinvesteringen iuppskattningSiffran enutgör aven
utnyttjas.kandå intebergetdelarfalljämförelsesiffra för storaettt.ex. av

35



376 SOU 1994: 108

Rivninq: friklassninqsreqlernva

Kostnaden angiven Plan-93.är i

9a Längre inledning tidglanenav

Vi har antagit frånförskjutning tidplanen år1994 till 2020 med fyra a fem varefteren av
oförändrade förutsättningar antagits.

Snabbare9b avslutning tidplanenav

Vi har antagit samtlig verksamhetatt avslutas fram till 2030 och därmed tidigarelagt
påkostnader motsvarande 6.500 MSEK.

10. Minskad försiktighet i beräkningarna

påslagetDet i Plan-93extra systemosäkerheter, avsnitt 4.4.avser se

kravnivå11. Allmän

Möjlig kostnadsökning, -minskning kan inte uppskattas. Posten finns med för att
markera kravnivån påden allmänna långaatt anläggningarna kan förändras under den
tidsrymd under vilken pågår.programmet

5.6.2 Beräkningsfall

Även det antal scenariegrupper skisseras i tabell 2-3 kan sig ohanterligtte stortsom
för kostnadsberäkningar. ocksåDet tillkommer kombinationer dessaatt av
scenariegrupper alltsåtorde relevanta. Ytterligare strukturering behövs för attvara
metoden fungera.skall

Detta inte påär möjligt genomföraatt systematiskt inom för dettaett sätt ramen
uppdrag. För illustreraatt metoden kan bedömas framkomligatt visar i tabell 4vara
hur gruppering fåtalscenariegrupper till beräkningsfall fall tillett d.v.s. görsen av som
föremål för kostnadsberäkningar skulle kunna utfalla.
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beräkningsfallscenarier tillgrupperingTabell 4: Möjlig avav
INKLUDERADEBERAKN|NGSFALL
SCENARIEGRUPPER

TABELL 2UR
BasfallBasfall
Nr. 4Omlokalisering

Nr 9adel Nr10,NrMinskad försiktighet av
5NrdelarNrUnderskattad teknisk av

komplexitet
Återtagande Nr 2

Ändrade 8friklassningsregler Nr
9bNrAvkortad tidplan

tabell 4.beräkningsfallen ibeskrivningarsammanfattandenedanHär avges

Basfall

inklusivepå miljarder47kostnadtotalPlan-93angivna basfallet enligtDet cager en
påslag påslag.normalt och extra

Omlokalisering

ettlokaliseringentillanslutningframförallt iföreliggerantal osäkerheter avEtt
kanintedetaljundersöktsplatsscenarioEtt inte orimligt attdjupförvar. är somen

på grundelleregenskaperpå geologiskagrund dessslutförvarsplatsanvändas avsom
genomförakandidatplats,då finnabehövaSKB kommerlokala beslut. att en nyav

fåförtillstånd Naturresurslagen attenligtpå sökadenna plats,förundersökningar
Baseratdetaljundersökningar.dessagenomföradetaljundersökningargenomföra samt
MSEK.500Äspö sekvensför dennareferenskostnadenpå vidundersökningarna är ca

år.minimummed tretroligen programmetförsenasscenarioTidsutfall: I detta

försiktighet i beräkningarnaMinskad

uppfyllasSKBs planer kanpå blirutfalletvadsyftar till visaBeräkningsfallet att om
såledesoch börtroligade mestSKBberäkningsgrunderenligt de anser varasom

kostnadssynpunktscenarierpå förkänslighetindikation systemets urkunna somenge
på representerarkostnadsposterolikapåslag SKB läggerDet extraär somgynnsamma.

effektivareberäkningsfallingå äri dettakanMSEK. delarAndra en4.200totalt som
djupförvaret.kustförläggningellertidplanrealistiskinkapslingsmetod, avenen mer

scenario.BeroendeTidsutfall: av
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Underskattad teknisk komplexitet

Beräkningsfallet kan omfatta scenarier innebär skärpta myndighetskrav,som en
uppdelning SFL2 och SFL 3-5, utökade bergarbeten påav bergförhållandengrund av
och att kostsam inkapslingsmetod måsteen användas.mer

En kostnadsökning på grund omfattande kontroll och pådokumentationskravav
motsvarande 5% skulle fåexempelvis kunna konsekvenserstora medan utökade
bergarbeten troligen fåskulle mindre konsekvenser påbaserat SKBs styckepriser.

Tidsutfall: Samtliga scenarioexempel påbör leda till förseningar något några år.eller

Återtagande

För detta scenario har SKI SKB begärt beräkning SKB redovisar SKIi PM tillav en som
930816. Scenariot pågrundar sig tvådet förstaatt Iicensierings-steget ochav
deponeringssteg leder till återtagesbränsletatt och plats väljs för djupförvaret.en ny

Kostnaden återtagför ett och deponering beräknad tillär 9 miljarder i dagensen ny
penningvärde.

Tidsutfall: Detta scenario försenar troligen år årmed minst 10 20 SKBsprogrammet i
PM.

Avkortad tidplan

Om det beslutas all deponeringatt och förslutning årskall avslutad före 2030vara
kommer motsvarande 6.500 MSEK behöva investeras föreatt 2030 istället för under
perioden 2030 till 2050. Vid viktad omfördelning dessa kostnader och övrigaen av
antaganden oförändrade påverkas avgiften med 0.2 örekWh.ca

5.6.3 Sammanfattning

Tabell 2 till skall4 påexempel hur metoden med scenarier och beräkningsfallses som
skulle kunna användas för kostnadsberäkningarna. framgårSom tabell 3 kanur man
redan jämförelsetalen, dels SKBshämtat material ocheget delsur som ur som
räknats fram SKI, vissaatt scenarier och beräkningsfall kan avsevärda effekterav se ge
på underlaget för återtagande,bestämmaatt fonderingsbehovet ex. myndighetskrav,
rivning och tidplaneförändringar påverkanmedan andra bör tämligen marginell ex.ge

platsundersökningextra och ökad tunnellängd. figurl 4 ytterligare ilustrationges en av
våra beräkningsexempel.
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Vi ovanståendeatt med påexempel visatanser detatt nuvarande systemet
innehåller brist olikaatt händelser scenarier påverkakanen genom som
fonderingsbehovet, uppåt nedåt,eller idag inte finns analyserade och redovisade. Vi

framtagandeatt bredareett underlaganser användande scenarier ochav genom av
beräkningsfall bör bättre möjligheter bedöma känslighetatt fonderingsbehovet förge av
olika händelser.

Vi vill poängtera dettaatt kapitel endast har illustreraavsett att möjligt förfarande.ett
Om metodiken skulle införas del med bestämma avgiftsuttagetattsom en av processen
måste såvälgivetvis urvalet scenarier deras gruppering till beräkningsfall görasav som

SKBsystematiskt som fram underlagtar och lämnar förslag SKIoch sommera av
granskar och lämnar underlag till regeringen.

5.7 Kostnadsposter ingåridag inte i kostnadsberäkningarnasom

Kärnbränslefondsutredningen har fåtti sitt sådanauppdrag även i uppgift identifieraatt
kostnader idag inte belastar kärnkraften. Vad gäller avfallets hantering, inkapslingsom
och djupförvaring rivning de någonsamt tolv reaktorerna kan inte att störreav se
komponent inte finns med i det underlag SKB presenterar.som

Den enda möjligenpost skulle kunna diskuteras är eventuell övervakningsom en av
förvaret efter förslutning försiktighetsåtgärd ocheller safeguardskäl. Somsom av
tolkat lagstiftningen omfattas dessa eventuella kostnader nuvarandeav
finansieringslag och kommer invånaredärför såbelasta de Sverigeatt i i fallsom

sådanabeslutar åtgärder.om

Som SKB redovisar i sina säkerhetsanalyser krävs säkerhetsskäl ingen övervakningav
förvaret efter Sådana åtgärderförslutning. såledeskommer beroendeav att vara av

samhälleliga avvägningar och påinte grundadeatt naturvetenskapligavara
förutsättningar, givet håller.säkerhetsanalysensatt förutsättningar
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SLUTSATSER OCH6. REKOMMENDATIONER

Denna Därvidstudie har belyst för SKBs kostnadsuppskattningar.olika förutsättningar
på ingåendehar inriktat SKB osäkerheter. Vi harutreda hur har hanterat ävenattoss

skisserat för fortsättningsvis skulle hanterashur osäkerheter kunnaett system mera
systematiskt händelseutvecklingar scenarier skulleanalysera möjligaattgenom som

vårapåverka ochkunna kostnadsbilden. Här sammanfattning slutsatserdels en avges
kommitténs diskussionerdels antal rekommendationer underlag förett omsom

avgiftssystemets framtida utformning.

Sammanfattande6.1 slutsatser

Kostnad tidsutfall och realränta

Vårt SKBs förutsättningar föruppdrag har varit begränsat till belysaatt
ingående kunnatVi har därvid intekostnadsuppskattningarna osäkerheter.och däri

frånutgående olikaundgå kostnaderna förkommentera hur avgiften kan bestämmasatt
Somrealränteutvecklingen.dessa kostnader infaller i tidenkomponenter, samtnär

påverkadjupgående skall avgiftenolika osäkerheterdet innebär analys hurser en av
måste rimliga osäkerhetsintervallbasfall ochdessa faktorer särskiljas. Försttre näratt

bakgrundfastställasför tidsutfall kan avgiften mothar uppskattats kostnad och av
realränteutvecklingen.avseendemotsvarande överväganden

osäkerhetsintervallScenariemetodik för bestämmaatt

inkluderapåslag förSKB kostnadsberäkningarna attDet lägger iextra som nu
SKBpå systemnivå expertbedömningarosäkerheter kan bestämmassägas avgenom

SKBspåslag delarolikaberäkningarnaefter det normala har gjorts i systemetsatt avav
systematiseras ochförespråkar ytterligareosäkerhetsbedömningarnakonsulter. Vi att

följd olikakostnadsutfallet tilldärmed underbyggda och tydligare attgörs avgenommer
åskådliggöraförolika scenarierscenarier analyseras. Vi har belyst antal attett

ingående.metodiken och därvid funnit den värd prövasatt mera

resultatskallalltför detaljerad,Scenarieanalysen skall givetvis inte göras gesommen
bestående beräkningsfall skall kunnascenarier. Dessaberäkningsfall av grupper av

ingåsådana irimligen börhändelseutvecklingarbedömas täcka framtida som
täckaosäkerhetsintervall börDettakostnadsberäkningarnas osäkerhetsintervall.

hittillspå lokaliseringsarbetet,utvecklingarosäkerheter beroende alternativat.ex.
först underkansäkerhetsbedömningar görasoprövad inkapslingsmetodik och som

slutförvaret.byggandet av

belystavfallssystemet ettiför betydande komponenternaRapporten har de tre mest
på sådanapåverka Exempelkostnadsberäkningarna.antal faktorer kan komma attsom

faktorer är:
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-för inkapslingsstationen: lokalisering, oprövad teknik för tillverkning och
kvalitetskontroll, möjligheten dåtill upptäckt defekter antal kapslar tillverkats,ett stortav

påmyndighetskrav påkvalitetskontroll, krav safeguard och fysiskt skydd,

-för slutförvaret: átertagande,lokalisering, påoklara specifikationer bergvolymer och
deponeringshål, sprickzoner, påmyndighetskrav driftskedet,under krav safeguard,

-för rivningen: utländska erfarenheter, friklassning.

Vi har för belysaatt dessaatt faktorer kan relevanta indikerat vissa jämförelsetalvara
för kostnader. Vi vill poängtera dessa indikationer inteatt skall uppfattas som
kostnadsberäkningar kan användas underlag för kommande bedömningarsom som av
avgiftsuttag.

systemnivå:Lämplig KBS-3 systemet

Kostnadsberäkningarna lång påhar sedan KBS-3tid grundat sig det s.k. systemet.
Detta har SKN SKl.accepterats och Vid granskningen SKBs FoU-planer harav av
åsikten ofta framförts pådet borde SKBsatt bredd i med avseendestörrevar program
alternativa systemlösningar. ocksåVissa alternativstudier har genomförts.

granskningsutlåtandel sitt F SKI SKIUD-92 kan de fortsattaöver säger godtaatt att
FUD-insatserna påhuvudsakligen inriktas KBS-3. KASAMmetod Enligttyp ären av
KBS-3 rimligt alternativett till val metod för demonstrationsdeponering.av

påföljandel regeringsbeslut SKIs KASAMsoch ställningstagande medaccepteras
reservationen det SKBatt angelägetär fortsättningsvis aktivt följer ochatt även

området.den internationellarapporterar utvecklingen inom Mot finnerdenna bakgrund
det rimligt påkostnadsberäkningarnaatt fortsättningsvis KBS-3 ochbaserasäven att

påsystemosäkerhet beroende alternativa lösningar inte behöver inkluderas.

lnkagsling

Beträffande inkapslingsstationen finns osäkerheter lokalisering, ochbyggnadom
SKB planerar inkapslingsstationen Oskarshamnskall förläggas till i direktattprocess.

CLAB. förestår påföljandeanslutning till För lokaliseringen MKB-process beslutmeden
enligt bl.a. kärntekniklagen och naturresurslagen. Det kan inte uteslutas detta lederatt

måstetill negativt resultat, d.v.s. inkapslingsstationen förläggas till plats. Manatt annan
kan tänka sigäven scenario där inkapslingsstationen förläggs till platsett separaten
från både CLAB och djupförvar.
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l likhet CLABmed kommer inkapslingsstationen långi drift underatt tid. Det ärvara
bl.a. oklart vad kommande påkrav safeguard och fysiskt skydd kan komma att
innebära. En förläggning under mark kan därför intet.ex. uteslutas.

Vad gäller själva kapseltillverkningen och efterföljande kontroll kan konstatera att
tekniken tillännu är delen SKBstörsta oprövad präglas starkäven om nu av en
optimism tillförlitligatt teknik skall kunna demonstreras i enlighet med tidplanen ien
FUD-92. Bland dåtänkbara scenarier finns utveckling inom tekniken för oförstörandeett
provning leder till defekteratt upptäcks vilket innebär redan deponerade kapslarattnya
måste återtas.

återtagandeSlutförvar -

Den första fasen påbörjasdriften slutförvaret för kärnbränsleanväntav av avses ca
2008 och utvärderas mellan 2012 2015. FUD-92och Avsikten enligt detär attca.

återtagande. på förfrågandärefter skall finnas möjlighet SKB SKIstill har kompletterat
Plan-93 med kostnadsuppskattning Falletför det fall denna möjlighet utnyttjas.atten

enligt dessa påberäkningar kostnadsökning 9 mdr. En betydande del denger en ca av
sammanlagda år framåtkostnaden förskjuts 20 SKBi tiden. harca genom
realränteberäkningar kommit för dettill resultatet denna kostnad ligger inomatt ramen

påslaget för slutförvaret.extra

Som framhållits frånredan vill realdet tekniska sceneriet inverkanseparera av
såledesavkastning fonderade Sammanfattningsvismedel. innebär detta scenarioav en

påkostnadsökning 9 mellanmdr. Tidsutfallet dels den kostnaden infallerär att extraca
2015 åroch 2035 och dels 16 20 fram i tiden. Den möjlighetmdr förskjuts attatt ca ca
återta fåttbränslet UD-92.införts i SKBs granskningen Fhar stöd isom nu program av
Således SKIhar i enlighet framfört det viktigtmed flera remissinstanser attatt är
återtagandemöjligheten återtagandeförreell. Detta innebär rimligen kostnadenär att
bör inkluderas i uppfatta detta fallscenarieanalysen och i Plan-rapporterna. Man kan

frånspeciellt scenario andraett till sin karaktär skiljer sig attsom som genom
återtagande SKB skalloch myndigheterna klart uttalat alternativ. Hur dettaär ett av

föremålbehandlas i kostnadsberäkningarna för ytterligare överväganden.bör bli

Slutförvar andra osäkerheter-

påbörjasFörutsatt utvärderingen fas den andra fasen1 lyckat resultatatt av ger av
Ävenår innehållerdriften SF L-2 SKBs2020 enligt fas osäkerheterplaner. dennaav

påmed tanke variationer bergets de begränsade möjligheternaegenskaper och attav
fastställa dessa förväg, deponeringstunnlar.i d.v.s. innan har aktuellasprängt utman
SKB påhar i sina kostnadsberäkningar tunnellängen medbasfallet ökat den optimala

såledesmåste10 %. SKBsEventuellt ytterligare i beräkningartunnelsprängningextra
påslagetinom det djupförvaret 20%.normala för ärrymmas casom
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Vi har identifierat antal möjligaett scenarier till olikaskulle leda typersom av
anpassning förvaret djup,större uppdelning olika avdelningar,förvaret iav av

ocksåövergivande antal tänkta kapselpositionerett stort Det oklart hur denärmm.av
faktiska frågalicensieringsprocessen kommer bligestalta Möjligen kan detatt sig. om

uppehålltidvisa i utsprängningsarbeten för egenskaper,tester bergetsav
kapselhålställningstagande SKI till varje enskilt inte heller uteslutaMan kanetc.av

spårämnesförsökolika typer i omfattning förvarsdjup. Vi har inte genomförtstörreav
på någraberäkningar SKBsspecifika exempel, relevans ikostnadspostermen av

underlag är:

investering i schakt och centrala delar förvaret: mdr1av ca-

relevant för fallet med SFL-2 förvarsdelarschakt till och övrigaseparata

investering i tunnelsystem: 1.5 mdrca-

dårelevant för fall delar inte kan utnyttjasbergetett stora av

Äspölaboratoriet:års drift 50 miljonerett av ca-

förvarsområdetrelevant för fall försöksverksamhet inommed omfattandeett

föreslårVi förgrundlig djupförvarscenarier genomförsatt analys möjliga atten av
osäkerhetspåslag.uppskatta lämpligt

mig

utländskaBetydande skillnader finns och vissa beräkningarmellan svenska av
tillgångjämförelsematerial ingarivningskostnader. haft tillDet internationella som ger

viktigaförklaring kan enligt SKBförklaringar till dessa skillnader. En möjlig attvara
transportsystemet, SverigeSFR redan finns framtaget idelar rivningssystemet, ochav

från olika länders kostnadsberäkningarSjälva faktumtill skillnad i andra länder. det att
så framstår rekommenderarolika resultat emellertid besvärande. Vi attger som

syftar till inteförutsättningarna studieutreds för internationell jämförande attsomen
återge ocksåskillnaderna förklarabara till dem.attutan

Programmets tidplan

Frågan berörtSKBs FOU-granskningar i första handtidplaner har hittills i mmom
inkapslingsstationSKBs tillrealismen i de tidigare delarna d.v.s. attframav program,

F UD-92tidplanen i utgör ettoch slutförvar i drift. Ansatsen Plan-rapporternai följaär att
försiktigt beräkningarna.antagande i
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Slutperioden i har däremot diskuterats i mycket liten omfattning.programmet
Driftperioden, inklusive rivning och förslutning berörda anläggningar, sträcker sig härav

lång årtidsperiodöver fram till 40 efter kärnkraftverken Viatt stängts atten av. anser
ocksådet finns skäl diskuteraatt denna del En förkortningprogrammet.av av

tidsperioden skulle kunna minska beträffande förslutningosäkerheterna dels att en
ståndverkligen kommer till och blir säker, dels beträffande fondmedlens utveckling.

Försiktighetsnivå

Vi har i denna belyst antal olika scenarier vissa högre kostnaderrapport ett varav ger
påpekasSKBs osäkerhetspåslag. SKBbasfall inklusive därför iän Det förtjänar att att

sina beräkningar antal antaganden försiktiga, förutom tidplanen segör ett ärsom
på sådanaExempelovan, försiktiga djupförvarets förläggning tillantaganden är

ocksåpåinlandet och maximal C Givetvis finns det80 vid kapselytan.temperaturen
många påandra exempel möjliga förenklingar i skulle minska densystemet som
beräknade kostnaden. En rimlig balans i scenarieanalys, skisserat den,en som
måste förhållande.beakta dettaäven

Kravnivåer

Av grundläggande betydelse för avfallshanteringens kostnader givetvis vilka kravär
på strålskydd kravnivån påställs och säkerhet. Speciellt djupförvaretutgörsom en

Åbetydande osäkerhetsfaktor. det bränslet allvarligtsidan användautgör ettena
Åhotpotentiellt omgivandemot miljö. andra sidan indikerar säkerhetsanalyserna att ett

KBS-3djupförvar under de förutsättningar antagits för analyserna,typ, ettav som ger
iförhållanderiskbidragmycket ringa Detta skulle kunnatill andra risker i samhället.

leda till slutsatsen för avfallsproblem.att för lösa kärnkraftensstora avsätts attresurser

Med till dessa vilkahänsyn i sig motverkande faktorer kan i dag inte förutsäga kravman
på år.samhället kommer ställa eller 30 Vi kan i ochslutförvaret exempelvis 10att om

påverkadennaför sig inte osäkerhet kostnadsberäkningarna.att börse nu
påMedvetenhet grundläggande faktor bidrar emellertid till perspektivdenna attom ge

arbetet med bestämma avgiftens storlek.att

treårsgerioderKostnadsberäkningar i

vårSystemet för kostnads- mening effektiviserasoch avgiftsberäkningar skulle enligt
och samtidigt förbättras kvalitetsmässigt vid rapportering och granskning tredjevarten
år. djupgående delsEn analys förutsättningarna för kostnadsberäkningarna,mer av

SKB och SKIsinom dels inom för granskning, skulle underlättasramen om
också samordningtidsintervallet förlängdes. Detta skulle bättre förutsättningar förge

kostnadsberäkningar förskjutning tidpunkten för Plan-mellan och FoU-program. En av
förhållande föri till FoU-programmen bör optimera dennarapporterna övervägas att

samordning.
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6.2 Rekommendationer

Mot bakgrund angivna överväganden har antal rekommendationerettav ovan
avsedda beaktasatt kärnbränslefondsutredningen. någotl fall dock förslagenav avser
åtgärder kannärmast implementeras SKI granskande myndighet.som av som

genomgåendeEtt våratema bakom förslag de skall bidra till vidareutvecklaär att detatt
svenska avfallsprogrammet helhet, öka dess stabilitet och förtroende.inge Ettsom

på förtroendefrågaexempel återtagandeär det skall finnas reellatt möjlighet tillen en
bränslet efter utvärderingen måstefas Ett exempel det finnasannat är attav av

ingåendeuttalade marginaler tillståndsprocessför berget skulle uppvisaen om
oförutsedda Våraegenskaper. rekommendationer sammanfattas här nedan.

Systemets principiella utformning

Vårt huvudförslag förär avgiftsberäkning utformasatt ett system som
kostnadsnivåtydligt för olika systemdelar, kostnadsprofil i tidenseparerar

och realränta, detta för möjliggöra analyser betydelsenatt av av
osäkerheter för vardera dessa faktorer.treav

Vi rekommenderar skall innefatta analys olika scenarieratt systemet av
grund för bestämma osäkerhetsintervallatt ettsom som

finansieringssystemet rimligen skall täcka in. Vi har metodik förskisserat en
hur scenarierna skall kunna antal beräkningsfall.till hanterligtettgrupperas

innehållScenarieanalysens

vår såDet finns enligt mening skäl scnenarieanalysen attatt avgränsa
KBS-3 metoden fortsättningsvis skall ligga till grund föräven
kostnadsberäkningarna.

innehållet vår4. Vad gäller bör enligti scenarieanalysen det mening
klargöras osäkerhetsintervallet skall innefattabl.a. marginaler föratt

svårbestämdaanpassning ochsystemutformning till säkerhetshänsynav nu
tillståndsprocedur.till omfattandeen

ingål finansieringssystemet förskulle kunna procedur reduceraatten
återföraavgiften eller för fondmedel till kraftbolagen inte helaatt om

osäkerhetsmarginalen utnyttjas.
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Möjligheten återtaatt det använda bränslet efter
demonstrationsdeponeringen utgör scenarioett systemetsom ur
förtroendesynpunkt måste särskild hänsynta till. Vi rekommenderar detatt
övervägs hur detta skall göras.

6. Osäkerheter i vårtidplan bör enligtprogrammets mening analyseras mer
ingående vadän hittills gjorts. Detta bör pågel§göras med tankesom att
SKBs tidplan enligt flera bedömare optimistiskär vad möjligheternaavser

relativtatt tidigt bygga inkapslingsstation och djupförvar, dels med
påavseende möjligheten minska driftstidenatt för slutförvaret.

Proceduren

En utformning avgiftssystemet enligt bl.a. innebär betydligtav ovan, som
djupgående scenarieanalyser vadän skullemer görs, underlättassom nu

kostnadsberäkningarna årredovisas år.tredje iom vart stället för varje
Detta skulle också kunna medföra tydligare koppling till FoU-en
programmen.

Slutligen vill poängtera skillnadernaatt mellan svenska och vissa utländska
kostnadsberäkningar för rivning sig besvärande.ter Vi vill därför rekommendera att
möjligheterna till realiseraatt internationell studie syftande till analyseraatten
orsakerna bakom olika kostnadsuppskattningar för rivning kärnkraftverk utredsav
närmare.

47



1994: 108388 SOU

Referenslista

Disposal1 of High Level Radioactive consideration Some Criteria, TheWaste, of Basic
Radiation Protection Nuclera Safetyand Authorities Denmark, Finland, Iceland,
Nonvay Sweden,and 1993.

från2 Kärnbränslecykelns Förglasat upparbetning, Kärnbränslesäkerhetslutsteg, avfall
Stockholm, 1977.

3 Kärnbränslecykelns Slutförvaringslutsteg, kärnbränsle,använtav
Kärnbränslesäkerhet, Stockholm, 1978.

KärnbränslecykeIns KBS-3 Svensk4 Använt kärnbränsleslutsteg, -
Kärnbränslehantering StockholmAB, 1983.

förFUD-PROGRAM Program5 92, Kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring,
åtgärder. Svensk Kärnbränslehanteringforskning, utveckling, demonstration och övriga

AB, Stockholm 1992.

radioaktiva6 Kärnkraftens Slutsteg, för kärnkraftensPLAN-93, Kostnader
Svensk AB, Stockholm 1993.restprodukter. Kärnbränslehantering

potentialWP-Cave development7 Assessment of feasibility, safety and-
Stockholm 1989.SKB TR 89-20. Svensk Kärnbränslehantering AB,

SvenskSKB 93-04.TRProject Systems PASS Final Report8 Alternativeon
StockholmKärnbränslehantering AB, 1992.

Statens Kärnkraftinspektion,93:26.SKI TR9 Envapsulation station estimatescost
Stockholm 1993.

SKBsKASAM yttrande10 Slutförvaring kärnbränsle överanväntav - Kärnavfallsfrågor-KASAM. StockholmRådSOU Statens förFUD-Program 92. 1993:67.
1993

säkerheten,betydelse förBerggrundensSlutlig kärnbränsle,förvaring11 använtav
Stockholm 1992.AB,SKB-91 Svensk Kärnbränslehantering

studien:intervjuats inom förPersoner ramensom

AB:Svensk Kärnbränslehantering

AnläggningarTeknisk Direktör AvdelningForsström,Hans-

Teknik och KostnaderWikström,Maria-

48



SOU 1994: 108 389

Statens kärnkraftinspektion:

Mårten Eriksson, Ekonomidirektör för Kärnavfallsfonden-

Sören Norrby, Avdelningschef, Avdelning för Kärnavfallssákerhet-

Sjöblom,Dr Rolf Materialfrågor,Kemi- och Avdelning för Kärnavfallssakerhet-

ÖivindDr Toverud, Geologifrågor, Avdelningen för Kärnavfallsakerhet-

Prof. Hans Rahm, Institutionen för Byggnadsekonomi Organisation, Kungligaochem.
Tekniska Högskolan konsult SKItill

Prof Hans Björnsson, Institutionen för Teknikens Ekonomi Organisation, Chalmersoch
Tekniska Högskola konsult SKltill

49



SOU 1994: 108390



SOU 1994: 108 391

Bilaga 10

Bilaga 10

Rapport från Nuclear Assurance

Corporation

Rapporten författades ursprungligen på engelska och har översatts
till svenska NACs försorggenom



1994: 108SOU392

granskningEn av
svenska system

uppdragUtfört av

Kämbränslefondsutredningen
NaturresursdepartementetochMiljö-

Stockholm

1994Mars

CorporationAssuranceNuclear

DriveEngineering655
30092GeorgiaNorcross,

447-1144404Telephone:
68271146827020,Telex:
447-1797404Facsimile:

Moscow117936Sakura-Machi2-7-10.9Weinbergstrasse 9FloorProspectLeninsky184Mail No.SwitzerlandZürich,8001 FederationRussianTokyo. JapanKoganei,734401-261Telephone: 7-095-239-1629Telephone:423-87-6758Telephone:817640Telex: 7-095-230-6844Facsimile:423-87-6740Facsimile:769401-252Facsimile:

CorporationAssumnce° Nuclear
SwitzerlandinPrinted

-94003C



SOU 1994: 108 393

Corporation, ochNuclearhar framtagits AssuranceInformationen i denna rapport av
beräkningarochellerkällor bedömstillförlitligabaseras information frånpå somsom
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rörandeeller ej,garantier, uttaladeNuclear Corporation ingaAssurance ger
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1.0 Sammanfattning

Bakgrund

Sverige har i sitt käntkraftsprogram 12 reaktoreromfattande antagit policy för bränslecykelnen
utesluter upparbetning. bränsle får klinga cirka 40 år iAnvänt under mellanlagerettsom av

CLAB innan det deponeras i slutliga djupförvaret.det bränsle kommer deponerasAnvänt att
i berg cirka 500 jord, stålkopparkapslarunder i slutna omslutna kompakteradmeter av
bentonitlera. förHuvudprogrammet slutlig förvaring bränsle kommer påbörjasanvänt attav
omkring år 2020 cirka 90 % radioaktiva strålningen värmeutvecklingen förväntasnär den ochav
ha avklingat. Under tiden pågår omfattande forsknings- syfteoch utvecklingsprogram,ett vars

skapa bred bas inför förär det slutliga beslutet lokalisering och metod slutförvaratt en om av
bränsle.använt

Beslutet kommer sekelskiftet tillståndsansökan för specifik lokaliseringnäratt tas runt en en
beräknas kunna föreligga.

Svensk Kämbränslehantering årligen till KärnkraftinspektionSKB Statens SKIrapporterar en
kostnadskalkyl fastställa avgift energienhet ianvänds SKI för produceradattsom av en per
kärnkraftverk. Avgiften framtida föri genomsnitt 1,9 örekWh. totala kostnadenär Den
avfallshanteringsprogrammet 48,3 prisnivå, 1993.har uppskattats till miljarder SEK januari
Kostnaderna uppstår period cirka 60 år.under en av

tillMiljö- och genomgång kostnadema relateradeNaturresursdepartementet, har begärt en av
Olofhantering avfallet från kärnkraftsprogrammet. kommitté, ledddet svenska En avav

genomförandet projektethar tillsatts led i harSöderberg, projektgrupp. Som ett avsom
Assurancekommittén anlitat experthjälp från Nuclear Corporation NAC.

NACs analys

NAC har analyserat följande områden:

Transportsystemet
Faciliteter för inkapsling avfallav
Djupförvar för bränsleanvänt
Rivning kärnkraftverkav
Beräkning totala kostnaderav
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Sammanfattning transportkostnadsberäkningarav

frånSKBs kostnadsuppskattningar för bränsle och avfall de svenskautbränttransport av
reaktoranläggningama till kostnadsuppskattning återfinns islutförvaret granskats. SKBshar

93 för Juni 1993.Plan Kostnader kärnkraftens radioaktiva restprodukter, daterad SKBs
föruppskattade kostnader i två driftkostnader respektive investeringar,är uppdelade kategorier,

olika driftsalternativ. uppskattadepå tillgänglig information, bedöms SKBsBaserattre
driftskostnader inomrimliga. NACs uppskattning driftskostnaderna överensstämmer envara av

alternativen. NACs4 procentsmarginal för demed SKBs uppskattade kostnader tre
alternativ cirka 140Uppskattningar framtida investeringar återinvesteringar i varjeeller ärav

initialaMSEK 17 skillnaden hänför sig till deprocent högre SKBs uppskattningDenän största
investeringar, förenade anskaffning första omgångmed tillståndsprövning ochärsom av en
behållare för uppskattning inteinkapslat bränsle. framgår också SKBsDettransport attav
inkluderar kostnader för investering eller återinvestering för den del programmet somav
innehåller järnvägstransporter. utgående från data från USA,NAC uppskattar, relevanta att

510kostnaderna för investering så högai jämvägsdel kantransportprogrammets somvara
eller landskap. SKB harMSEK, högre kommer bergigtt.o.m. transporterna attom genom

initialadeindikerat järnvägskostnadema för järnväg inkluderats delseparat att som en av
investeringarna i djupförvarets anläggningar cirka 1.500 MSEK.allmänna

Kostnadsuppskattning för inkapslingsstation

iför investeringNACs analys antyder SKBs uppskattning 1993 kapitalkosmaderatt av
jämförelse medinkapslingsstation rimlig slutsats huvudsakligenär totalt Denna baserassett.

Sellafield. finns docktillgänglig information EP2 anläggning vidöver BNFLs byggts Detsom
kostnad 3.470några kvarstående oklarheter. EP2s verkliga cirka MSEKNAC att omanser

planerat.konservativ kostnadsuppskattning för station SKBdenövrerepresenterar en som
93:26 bedömsUppskattningar gjorda 1993 redovisade i SKI TeknisklVO och Rapport varaav

orealistiskt låga.

lnkapslingsstationens driftskostnader 65 till 75 den totalacirka procentrepresenterar av
avfallsprogrammet. Osäkerheterkostnadsuppskattningen i fast penningvärde för denna del av

inom detta område såledeshar mycket betydelse.stor

förföreslagna behållarnaNAC har identifierat de osäkra kostnaderna använtdeatt mest avser
NAC till iSKBs kostnadsuppskattningar för härlettsbränsle. denna komponent har att varaav

kostnaden förområdet 600 700 kostnadsuppskattningar antydertill kSEK. preliminäraNACs att
så 850-kan högfullt licensierad behållare, färdig för placering i djupförvar,ett vara somen

skulle detta kunna900 Jämfört NAC,kSEK. med SKBs uppskattning, såsom den uppfattats av
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öka driftskostnadenden årliga upptill cirka 50med MSEK, eller 1.200 1.900 för helaMSEK-
avfallsprogrammet. kostnadsökningEn i denna storleksordning cirka 15motsvarar procent av
SKBs uppskattade totalkosmader för inkapslingsprogmmmet.

Djupförvar för bränsleanvänt

ñnner avfallNAC SKBs planering och utformning geologiskt förvar radioaktivt äratt av av
förgrundlig väl genomtänkt. teknikoch SKB planerar inte använda sig någon oprövadatt av

förvaret. Utformningen inkluderathar likheter vad i flera andra länder planerar,med man
Finland, Spanien och Kanada djupt inne i massiva, kristallina bergarter, därhomogena
bentonitlera återfyllaanvänds buffert behållarna bentonitlera och sand förochrunt attsom en
förvaringstunnlarna. ktmskap geologiskaSKBs lokaliseringsparametiar visar på grundlig om
risker skulle kunna påverka utformningen förvar. nedbrytning SKBsEnsom av av
kostnadsuppskattningar ifinns inte tillgänglig. Emellertid tycks kostnadsuppskattningama vara
linje tillräckligmed de gjorts för liknande slutförvar konservativaoch de medärsom en
marginal för täcka eventuella osäkerheter avseende lokalisering.att

Rivning kärnkraftverkav

Analysen har genomförts huvudsakligen i två delar

19l Jämförelser sammanfört erfarenheter frånbaserade OECD- samarbetsprogram som
rivningsprojekt rivningskostnaderl99l1985 till 1990, CBC-studieunder perioden över
och arbetsgruppen 1989.inom bildadesNEA som

Trojanreaktorni2 specifik jämförelse för rivning Oregon, USA.En med projektet statenav

såvälbland förVid alla dessa internationella jämförelser svenska uppskattningarna de lägstadeär
960 MSEKuppskattningarna uppgår i medeltal till cirkaPWR BWR. De svenska persom

internationella värdereaktor i 1993 års penningvärde medan motsvarandeBWR och PWR
inkluderat de svenska 1.705 MSEK.uppskattningarna är

underskattats ellersyfte för i Sverige hardetta beror kostnaderna reaktorerl avgöraatt attom
reaktorer har NACöverkonservatism eller specifika omständigheter i änder, avseende andraen

iåterfinns SKBsutfört specifik jämförelse. mellan uppskattningar,har gjorts deDen somen
UtilityPublicTeknisk 86-18 från inlaga från93-28, och dataRapport och enen

Commission kämkraftverket Trojan i USA.avseende Oregon,staten

föreslagnai linje med SKBsTrojan har valts nedmonteras tidigt,grund den kommeratt attav
de svenska PWR-strategi, utformningockså grund i har liknandedenatt stort sommen enav
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ochockså specifika för just reaktomreaktorerna. Uppskattningarna Trojan denavseende är
baseras inte på uppskalade uppskattningar från tidigare studier.

motsvarandePå områden kostnadsuppskattningar signifikant lägrealla SKBs änär
kostnadsuppskattningar i studien Trojan.avseende

TrojanJämförelse kostnadsuppskattningar från SKB ochav
1993MSEK p.v.

Ringhalslnøiân

609135Avställningsdrift

1.807660aktiva avfallsdeponeringNedmontering ochsystemav

123152Rivning byggnader och återskapande grönområdeav av

2.609957

erfordras förfrån Trojandetaljerad studie kostnadsuppskattningar SKB ochEn över attmer
för rivning adekvata ellerbättre SKBs kostnadsuppskattningaravgöra ärom

Kostnadskänslighet

tabellerSKBsglobal finansiell analys Sveriges avfallsprogram har utförts. Som bas harEn över
försystemkostnadernas känslighetavseende finansieringslagen totalakostnader använts. Deöver

förförändringar i realränta investerat kapital analyserats och använtshar attantagen ge
NAC.identifieratsde variationer i enskilda kostnadsuppskattningarsammanhang avsom

viktigaste slutsatsernaDe är:

avgiftssystemetperiod 40 år, kan det nuvarande1 Om alla reaktorer utnyttjas under en av
antagit.realränta vadtäcka systemkostnadsökningar, eller lägre än SKBmöjligaäven en

kan inteå andra sidan,Alternativet 25 utnyttjningstid reaktorernamed årig aven
örekWh.finansiera avgiftsnivå på 1,9avfallssystemet vid nuvarande

avkastningen investerade2 nivå påAvgiftens storlek beroende förväntadstarktär av
medel.Realränta

till 20kärnkraftverk3 kanSKBs uppskattning kostnader för rivning vara uppavav
kostnadsölcningreaktorer.miljarder uppskattningar för jämförbara EnSEK lägre andraän

Kostnaderutslagna fyra reaktorer.
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denna storlek kan täckas endast avkastning investeringar ochellerökarantagenav om
reaktorernas livslängd blir längre vad antagitsän i basfallet.om som

Ett antal områden har identifierats, vilka måste ytterligare förklaras eller analyseras i detalj.mer
De är:

SKBs osäkerhetsfaktorer
Systemkostnadernas sårbarhet för framtida möjliga variationer i valutakurser
Uppskattningar elproduktionav
Institutionella kostnader

Dessa kan ha signifikant effekt på kostnadsuppskatntingama.poster en
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2.0 Utvärdering transportkostnaderav

2.1 Transportsystem

SKB forhar säkert förvaromhändertagande och kämbränsledet använda ochettansvaret av
radioaktiva avfall, vid de tolv svenska kärnkraftsreaktorerna. Nuvarande planergenereratssom
imfattar bortförsel bränsle och driftsavfall från tolv kärnkraftsrealctorerna, tillde mellan-av en
lager eller Förvaringsplats.slutlig kommer pågå tills drift.Detta respektive reaktoratt tas ur
Efter det respektive reaktor har tagits drift och beroende på vilket driftssätt använts,att ur som
kommer det ytterligare två till fyra överföra återstående frånår det bränslet de olikaatt ta att
reaktoranläggningarna till mellanlagringsstation. Efter det reaktorn har ochstängtsatten av
nedmontering reaktoranläggningen påbörjats, kommer reaktoranläggningens rivningsavfall attav

till förplatsen slutförvaret. bränsle avfall frånFörutom och de tolvtransporteras transporter av
reaktoranläggningarna, kommer ytterligare och avfall behöva frånbränsle andraatt transporteras
kärnanläggningar förvarasoch i slutförvaret. plan för hantering det radioaktivaEn materialetav

figurvisas i 2.1.

På de tolv svenska kärnkraftsreaktoremas geografiskagrund placering baseras SKBs systemav
mellanlager slutförvar sjötransport.avseende bränsle och avfall till elleranvänttransporter av

består fartyg terminalutrustning.Detta MS Sigyn, transportcontainrar och SKBsystem ettav
sjöledes kärnkraftverken, förbränsle från fyra till centralt lageranvänt de använttransporterar ett

TN17MK2bränsle CLAB, till kärnkraftverk. till tioangränsar Oskarshamns Uppsom
behållare för bränsleknippenbränsle, med kapacitet antingen 17 eller 7använt BWR PWRen
vardera, används tillsammans MS Sigyn för det använda bränslet tillmed att transportera

1992, bränsle550 behållare tillCLAB. har totalt 1650 CLAB.T.o.m använt transporteratston

avfall från reaktorerna tillSKB också sjöledes medel- och lågaktivt de svenskatransporterar
slutförvar för driftavfall kärnkraftverk. Beroende avfalletsradioaktivt SFR vid Forsmarks
radioaktivitet antingen strålskydd SKl2 eller fraktcontairtraranvänds containrar ATB ISOmed

1992, 11.100Sigyn för till SFR. har totalttillsammans med MS avfallet T.o.m.transport av
m3 avfall till bränsle avfallSFR. utföra dessa använtFör samttransporterats att transporter av

f.n. 10 bränsle i drift, 2 TN17CC-behållare förhar SKB TNl7lviK2-behållare för använtst st
terminalfordon.27 MS Sigyn femhärdkomponenter, SKIZ-transportcontainrar, ochATBst

klara 30 på medelsträcka 750 km mellanMS Sigyn kan till 40 år, baseratturer en avper
period totalt cirka 60reaktor och slutlig destination. Då löper undertransportprogrammet en av

vid två tillfällenår, beräknas transportutrustningen, inkluderat fartyget, behöva underbytas utatt
Även inkapslat bränsle kommer behövaprogramtiden. behållare för atttransporten ny av

till det slutligautvecklas för förflytta inkapslat från inkapslingsstatzion vid CLABbränsle ISatt
radioaktivtförvaret för driftavfall SFR.
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programmet. förutses ocksåtio sådana behållare för klara Detuppskattas behövsDet attatt att
för betonggjumaSK12 kommer behövasuansportcontainer liknande ATB transportatt aven ny

två kommer behövas.härdkomponenter. dessa enheterDet attattantas av

basaltemativetundersöktsdriftsalternativ för reaktorerna har SKB. lolika de svenskaTre av
två2010. de andraställas under slutet Isamtliga tolv reaktorer kommerantas attatt avav

visas i tabell40 år. Somdrift i 25 respektivealternativen reaktorerna kommer iattantas att vara
i sinavfall.radioaktivt Detta2.1, alternativ påverka mängden produceratkommer dessa turatt

inverkar på transportkostnadema.

2.1Tabell
beräknade alternativenför deJämförelse avfallskvantiteterav

40 årDriftDrift 25 årDrift 2010Produkt t.o.m
slutligtii slutligt Volymi slutligt VolymVolym

förvarförvarförvar
m3m3m3

18.00010.70013.500bränsleAnvänt

.S00I.S00.S00 1w-kontaminerat l
avfall

.300119.5009.700Inneslutningskompo-

nenter

114.00076.40091.200Låg- och
medelaktivt
avfall

112.500110.100111.700Rivningsavfall

257.300208.200227.600kvantitetTotal

innanfrån reaktoremaforslats bonbränsle ska ha7.700indikerar använtBasaltemativet att ton
m3m3 2012, 6.500 CLABsdriftsavfall innanoch86.200 Studsviks reaktor-2015, avav

m3 2043.rivningsavfall innanochreaktorkomponenter2040 121.400driftsavfall innan och av
bränsleanväntbehövas 11år i medeltalkommer detdessa data transporterBaserat att avper

rivningsavfall202010. Cirka1992avfall mellan åren och22 transporteroch avtransporter av
uppskattning årliga2045.2010 Dennaåren ochutföras årligen mellanbehövakommer avatt

SK1210 fyllda ATBellerbehållare10 fylldaantingenbaseradärtransporter
nuvarandeför detväl inomklarastransportcontairtrar ochtransport ramenper
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Baserat 40 år för15 bränsle 25transportprogrammet. och för avfall, kantransporter per
mnuvarande till 450 bränsle och 5.000 medelaktivt avfallsystem transportera tonupp av per

år. NAC har konservativt förutsattantagande avfallet skall utgörsett attsom transporterassom
medelaktivt avfall och inte kombination medelaktivt- lågaktivtavfall, såsomochav av en av

indikerats i SKBs Effekten lågaktivt avfall kommer reducera antaletrapport. att transporterav
meftersom till 72 ISO containrar med volymer på mellan 15 till 30 kan vidtransporterasupp

varje transporttillfälle. Det till 55 driftsavfallet och till 75antages att procentupp av upp
anläggningarna rivningsavfall kommer i containrar.procent ISOatt transporterasav

alternativet 25 årsFör med drift, kommer den första reaktorn 1997 sistaställas och denatt av
2010.år Eftersom det flertalet reaktorerna inte kommer i drift så längestora attav vara som

i basaltemativet, uppskattar SKB andelen bränsle driftsavfallanvänt och från de tolvatt av
reaktoranläggningarna kommer bli cirka 17 lägre jämfört med basalternativet.änatt procent
Avfallet från rivning och avfall förblikommer detannat att samma.

det sistal alternativet reaktorerna i drift under den period de konstruerats för, d.v.santages vara
40 år. första reaktornDen drift år 2012 och den sista reaktorn år 2025. Eftersom allatas ur
reaktorer kommer i drift under längre tidsperiod i basaltemativet,än uppskattar SKBatt vara en

mängden bränsle och driftsavfall frånanvänt de tolv reaktoranläggningarna kommeratt att vara
cirka 30 högre jämförtän med basalternativet. Avfallet från rivning och andra källorprocent
kommer öka obetydligt.att

2.2 Transportkostnader

Transportkostnadema i SKBs bestårprogram av

driftskostnader för förflyttning bränsle avfall,D använt ochav
investeringskostnader behållare, fartyg,för underhållsutrustningD och och
återinvesteringskostnader för ersättning utrustningD av

Driftskostnader för sjötransport bränsle avfall från reaktorerna idag fastställda, dåoch välärav
SKB har bränsle nio år, och avfall år.använt under under uppskattadBaserattransporterat sex
mängd material skall förflyttas innan rivningen inleds,reaktorerna bör inte antalet årligasom av

signifikant ändras från år till år. Då fastställda årligakostnaderna och det antaletärtransporter
befinner sig inom förväl nuvarande bör nuvarandetransporter transportsystem,ramen

årskostnadsuppskattning på 19 på prisnivå januari 1993 för sjötransport frånMSEK baserat
reaktorerna representativ för återstående tid.kostnader under Dennaprogrammetsvara
uppskattning återspeglar också fyra årens driftskostnader förde transporter.senaste
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2.2.1 Basaltemativ

sjöledes bortnormal drift reaktoranläggningarna kostnaderna förUnder bör att transporteraav
2012perioden 2009 tillbränsle driftsavfall förbli nivå till år 2008. Underochanvänt samma

Därtill kommerkommer 400 behållare inkapslat bränsle flyttas från till SFL.med CLABatt
tiotransportaktiviteter ytterligare cirkavid reaktorerna. kommer mvaDetta transporteratt per

år.år sjötransportkostnadema cirka 30 till 23 MSEK Dessutomoch öka med procent, per
från250 kmkommer behållare med inkapslat bränsle behöva närmastedessa att transporteras

3för kommerhamn till uppskattas den årliga kostnaden järnvägstransportSFL. Det attatt vara
skerår den tid ingaunder tidsperiod, och cirka l MSEK underMSEK derma transportervara per

till SFL.

skallfrån de tolv reaktoremafyraårsperiod 2012-2016 då reaktorhärdarnaUnder den
år.återgå till 18till transportkostnaderna MSEK DeCLAB, kommer atttransporteras per

frånbränsle tagits bortdärefter minska till år efter det harkommer 14 MSEK använtattatt per
till 18 ochreaktoranläggningama. återgår årliga sjötransportkostnaderna MSEKEmellertid de
inkapslat bränslepå 3de årliga järnvägskostnadema ligger kvar MSEK, när transport av

2020.återupptas år

fördriftskostnadenvisar sig totala uppskattadepå dessa antaganden, denBaserat programmet,
1.229 tabelldetaljerade uppskattning MSEK. I1.275 väl jämförbarMSEK, med SKBs omvara

uppskattningdriftskostnader. NACs2.2 jämförelse mellan uppskattadevisas NACs och SKBsen
följande antaganden:uppskattning beaktarförväntas något då NACskan högre SKBs,änvara

ökar antaletavfall.avfallstransporter medelaktivt DettaSamtligaEI anses vara
iavfall kan fraktaslågaktivtfartygsuansporter till slutförvar eftersom transport,enmer

m3 m3.1080 200jämfört med

för jämvägsunderhållplus 1 MSEKför två tremansskift för jämvägstransport,KostnadenEJ
kommerjärnvägsnätetEftersominkluderat i den årliga transportkostnaden. attär

sand,bentonitlera börslutförvaretdriftsleveranser tillanvändas för sköta etc,att av
exakta kostnaden fördelas.för underhållskosmader Denarbetskostnaderna personal samt

utvärderinginnankvantifieras bättrejämvägstransport oklar och behöverär en noggrann
järnvägskostnaderna ärframgår det inte klartdokumentationkan I SKBsgöras. om

transportkosmadsuppskattningen.delinkluderade som en av

Alternativ l 25 års drift2.2.2 -

basaltemativet med detidriftskostnadernaDriftskostnadema kommer mycket likaatt vara
På grundbasaltemativet.itidigarekommer avslutas än attundantaget att av enatt programmet
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in,bränsleknippen kapslasfärrematerial från reaktorema ochmindre mängd atttransporteras
slutföras tidigare. Förutsattoch kommerförutser både SKB NAC attattatt programmet

radioaktivtförändras, kommerför intestarttidpunkten och testkraven IS och SFL transport av
årmellantransportkostnadernaårligaår 2040. kommer dematerial slutförd Dessutomatt vara

utgångspunktMedjämfört 21 MSEK.basaltemativet 19 med2020 2039 lägre ioch änatt vara
exaktpå l 151 MSEK nästanuppskattad driftskostnadförutsättningarfrån dessa överensstämmer .

för detta alternativ.uppskattning på 1.146 MSEKmed SKBs

2 40 års drift2.2.3 Alternativ -

reaktoranläggningarnabasalternativet eftersom allaibli högreKostnaderna kommer änatt
mängdenbasalternativet ochiperiod vadi drift längrekommer under än antagesatt somvara en

förflyttats kommermaterial harTidpunkten då allt radioaktivt30 högre.avfall produceras %som
periodunderställasreaktoranläggningarna kommerår 2050. Dåskjutas fram till att en avatt av

avfallet kommersammansättningenföljd2025, får det2012 till och med attår från att avsom
förEfersom periodenfördriftskostnaderoch orsaka högre transportannorlunda transporter.vara
efter detdriftskostnadernakommerreaktoranläggningama förlängs,rivningsavfall från attav

NACbli obetydligt lägre.år 2028förts bortsista anläggningen harfrån denbränslet att
påuppskattningjämför sig väl med SKBs1.409 vilketdriftskostnaderna till MSEK,uppskattar

för aktuellt alternativ.1.375 MSEK

Tabell 2.2
driftskostnaderJämförelse av

I ..I SKBn:
.229l.275Basaltemativ 1

1.1461.15125årsdrift
1.3751.40940 års drift

Äterinvesteringar2.2.4

60 år, har detperiodpågå underkommersammanlagtEftersom atttransportprogrammet en av
underbehöva ersättaskommerfartyget,för inkluderatutrustningantagits atttransport,att

okänd och kanförtidpunkten utbytet ärexaktagenomförande. Den vara merprogrammets
tillgänglig framgår dethaftNACdokumentationdenmyndighetskrav slitage. Iberoende på än

föråterinvesteringarframtidañrbeloppingår i SKBsutrustningtydligt, exakt vilkeninte som
ochMS SigynfartygetersättninguppskattningdennaI antages atttransporter. av

2026.därefter år2006 ochdrift år20 årsske efterkommer behövaterminalfordonen att
1985 till 2016frånbränsleanvändas förbränsle kommerförehållarna använt transportatt av
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for bränsle behövabehållarna använt31 år. tidsperiod kommereller cirka Under denna att
drift frånbränsle beräknas iinkapslat2005. forgång, år Behållarnaersättas transport varaaven

2030. fordrift Containemcirka 20 års dvsefter2009 2042. kommer behövatill De ersättasatt
från 1988 tillavfallforanvändasavfall, SK12 kommerATB transporteraattatttransport av

2028. pååterigen Beroende2008 ochförsta gången2042 två gånger,och kan behöva ersättas
kommer det intefrån rivning,medelaktivt avfalllågaktivt- respektivesammansättningen attav

frånutgångspunkt dessa2028. MedSK12 årfullständigtnödvändigt ATBersättaattvara
basaltemativet ochför bådetill 792 MSEKkapitalkostnademade framtidaantaganden uppskattas

specificering.drift, följande25 års medalternativet med

2.3Tabell
kapitalkostnaderSpeciñcering av

3202för sjötransportFartyg -
32Terrninalfordon 10 -
16010för bränsleBehållare använt -
12020020för inkapslat bränsleBehållare

21640-54 160avfallBehållare för transport av -
848792200Totalt

64 lägre äncirka MSEKuppskattasåterinvesteringskostnadenprojekteradeNACDen varaav
25medför alternativetbasalternativet och1993 förkostnadsplan frånindikerar i sinvad SKB

uppskattningNACsdefmitionsfråga. I antasdrift. Skillnaden kan dockårs envara
behållarnaersättningmedaninvesteringskostnad, antasbehållarnaförinitialkostnaden avenvara

tioanskaffninginitalkostnaden foruppskattningåterinvesteringskostnader. NACs avavvara
konstruktion ochomfattande40 MSEKplusbränsle 160 MSEKför inkapslatbehållare är

behållare definierasanskaffning dessabehållare. Omför dessalicensieringskostnader som enav
högre136 MSEKcirkad.v.s.200 MSEK,792 plustotalåter-investering, kommer NACs att vara

investeringaromfattar ingauppskattningNACs856 MSEK.återinvesteringskostnadSKBsän
för järnvägstransportdelen.återinvesteringareller

inkluderatinvesteringskostnaden,totalauppskattningalternativet 40 års drift, NACsärFör av
till 952uppgåruppskattningSKBs96 MSEK högre änåterinvestering, 1.048 MSEK, d.v.s. som

ñrbasaltemativeti ärkostnadentillkommandeden endasiffradennaMSEK. l attantages
2029. Detanskaffasavfall, vilka kommertransportbehållare för attstyckenytterligare 14
23 år. Om20 år tillfrånförlängaskanutrustningför fartyg ochdriftstidenattantages annan

transportbehållamaersâttsistilletförüsttmderdenlaltemativet40ârsdriñplanerasattal1a27
delen programmet.senare av
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så inte fallet,är beroende myndighetskrav, kommer återinvesteringskostnadema ökaatt
enlighetavsevärt. I med de andra alternativen innehåller inte NACs uppskattningar några

kostnader för investeringar eller återinvesteringar avseende järnvägstransporter. Tabell 2.4
sammanfattar utgiftemas storlek under kommande tidsperioder för de alternativ NACtre
utvärderat, jämför resultatet medsamt motsvarande data från SKB.

2.2.5 Infrastruktur för järnvägs- och sjötransporter

Slutförvar planers ske i inlandet, vilketatt kommer kräva kombinationnu sjö-att ochen av
järnvägstransport för det inkapsladeatt bränsletta emot och reaktorinneslutningskomponenter
från CLAB. demiaI utvärdering anläggningens placeras 250antages km frånatt närmaste hamn.
Existerande järnvägsnät kommer utnyttjas så långt möjligt.att Emellertid har SKB antagit att
ytterligare 50 km järnväg kommer behöva byggas för åstadkommaatt jämvägsförbindelseatt en
mellan närmsta hamn och SFL. Specialtillverkad utrustning för järnvägstransport, såsom
lokomotiv och specialkonstruerade jämvägsvagnar för behållarna med bränsleanvänt kommer

Ävenbehöva produceras.att hamnen skall användas kan behöva vidare djupareochsom en
inloppsränna för tillåta M S Sigynatt nyttjar hamnen.att Hamnområden och roll-onroll-off kajer
kan behöva byggas för möjliggöra angöringatt och lossning fartyget. En specialanläggningav
för lastning behållare med använt bränsle direkt järnvägsvagnarav kan också behövas.
Dessutom kommer lager för driftsmaterial såsom sand och bentonitlera för SFL behövaatt
byggas vid hanmen. Järnvägs- och harrmsystemet kommer användas för bådeatt transport av

bränsleanvänt och för driftsmaterial.

lnvesteringskosmadema visas i tabell 2.5 omfattar endast den utrustningsom kommer attsom
behövas för hantering och använt bränsle tilltransport SFL. Investeringar för hantering ochav

driftsmaterial tilltransport SFL inteär inkluderat i dennaav utvärdering. Det ocksåantages att
vissa förbättringar de existerande 200 km långa järnvägslinjen kommerav bli nödvändiga föratt

klara ökning trafikenatt och laster används ien Eftersom 200av de kmsom programmet.
järnväg kommer underhållas Banverket inkluderasatt inga kostnader för underhållav av
järnvägsnätet på denna sträcka i driftskostnaderna. Det Banverket kan underhållaantages denatt

järnvägssträckan 50 km för 2 MSEK, kostnadnya fördelas lika mellan ochen transportersom
SFL. En uppskattad kostnadsspeciñcering utrustning för järnvägstransport nedan:av ges
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Tabell 2.5
MSEKJärnvägstransport

120-240Byggnaden järnväg 50 kmav
100Förbättring existerande järnväg 200 kmav

Lokomotiv 2 40
för 12 30avfallstransport.lämvägsvagnar

551-1111Hamnanläggning

330-510Total investeringskostnad för järnvägssystem

2.3 Sammanfattning

svenskaavfall från deSKBs kostnadsuppskattningar för utbränt bränsle ochtransport av
kärnkraftens93 förreaktoranläggningama till slutförvaret framlagts i Plan Kostnaderdesom
kostnader är1993, uppskattaderadioaktiva restpr0dukter, daterad Juni har granskats. SKBs

driftsaltemativ.för olikarespektive investering,uppdelade i två kategorier, driftskostnader tre
rimliga.driftskostnaderpå tillgänglig information, bedöms SKBs uppskattadeBaserat att vara

procentsmarginal med SKBsinomuppskattning driftskostnadema 4NACs överensstämmer enav
ellerinvesteringarframtidaför alternativen. uppskattninguppskattade kostnader de NACstre av

uppskattninghögre SKBsalternativ 140 17 änåterinvesteringar i varje cirka MSEK procentär
medFörenadeinitiala investeringar, ärskillnaden härrör sig till deDen största som

inkapslatbehållare föranskaffning första uppsättningtillståndsprövning och transport avav en
for investering ellerkostnaderinte inkluderatbränsle. förefaller också SKB harDet som om

uppskattarNACför omfattar jämvägstransporter.återinvestering den del programmet somav
510jämvägsdel kan så högakostnaderna för investeringar i transportprogrammetsatt somvara

indikeratlandskap. SKB hargår igenom bergigteller högreMSEK, atttransportent.o.m om
allmännai djupförvaretsinitiala investeringarnainkluderats del dedessa kostnader som aven

anläggningar cirka 1.500 MSEK.
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3.0 Inkapslingsstation

3 1 Inledning
.

I SKBs Plan 1993 inkapslingsstation IS kommer byggas i tvåantages att att steg.en
anläggningsfunktionerFärdigställandet sju år, omfattar för inneslutningsteg tarav som av

kämbränsleknippen i förvaringskapslar kopparstål. Efter cirka tio års drift,använda av
tillkommer treårsperiod, omfattande servicefunktioner förandra under cirkaett steg extraen
inkapsling därefter i driftreaktorhärdkomponenter i betong. Anläggningen kommer attav vara
i cirka 20 års efter driften vid inkapslingsstationen upphört,ytterligare tid. Cirka år dettre att
beräknas rivningen starta.

Planerade produktionsnivåer för tämligen låga då den totala volymen radioaktivt avfallIS är av
period cirka 35 år, och genomsnittliga produktionskapaciteten baserarunder denprocessas en av

sig skiftlag.endaett

vanligt förekommande anläggningar inom kärnkraftsindustrin.inte i andra liknandeDetta är
för byggnation avfallhanteringsanläggningar inte såVanligtvis tidplaner och drift utdragna.är av

produktionskapacitet måste eftersträvasoftast kapitalkostnaden medför hög förDen höga attatt
driftskostnadererhålla acceptabla enhet.per

totalanalys investeringskostnader liggerdetaljerad inkapslingsstationens konstruktions- ochEn av
för driftskostnaderna. Specielltinte denna utvärdering. specificerat inte harinom SKBramen

kopparstålkapslenkonkret förslag baskrav för tillverkning den tilltänktainteännu ett samt av
för bränsle fastställts.använt

kostnader forTillvägagångssättet i denna för utvärdera rimligheten i uppskattadestudie SKBsatt
avfallshanteringsanläggningarinkapslingsanläggningen, varit jämförelser med utvaldahar som
1993 ocksåutvärdering från har använtsbyggts utomlands. IVOs Finland som

jämforelsematerial.

omfattning, och där tillfredställandemöjliga relevantAntal jämförbara anläggningar, med
Cogemasinformation mycket begränsat. Föravseende kostnader, är t.e.xges

kostnader tillgå. såinkapslingsanläggningar finns ingen information Deti La Hague attom
i sin omfattningkallade i troligen det överensstämmerPOLLUX-konceptet Tyskland är mestsom

placeringPOLLUX-konceptet innebärför förvaring bränsle.med det svenska använtsystemet av
huvudsakligenEmellertid detmetallbehållare för förvaring.nedmonterade bränsleknippen i ärav

information tillgänglig avseendetillräcklig relevantkoncept därför finns inteochännu ett
till cirka 4001990 beräknadesför pilotanläggningkostnader. kostnadernaNAC atttror en

detaljeradinte medberäkning gjordes troligenmiljoner .880 miljoner SEK.DM 1 Denna en
publicerats.exakt omfattning har inteanläggningskonstruktion bas, ochsom
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Anläggningar byggts för inkapslingBNFL högaktivt avfall och medelaktivt avfall, vidsom av av
upparbetningsanläggningen i Sellafield i England, bedöms ha de bästa förutsättningarna,NACav
vid beaktande de höga konstruktionskrav forkommer åläggas anläggningarattav som
hanterandet kämbränslecykeln i framtiden. Följande anläggningar jämförs med IS:av

EPl: Cementinkapslingsstation för Magnox-spån

EP2: Cementinkapslingsstation för medelaktivt avfall i fast -formeller slurry

WVP: Förglasningsanläggning för högaktivt avfall i Windscale

Cementinkapslingsstation for avfallsslurry från SellañeldsWPEP: medelaktiv
behandlingsanläggning för avfall.flytande

dessa anläggningar handhar använda bränsleknippen. Dock inkapslar både EP2Ingen EPl ochav
bränslekomponenter från upparbetning och båda använder cementbetong som
inkapslingsmaterial. EP2 har möjlighet inkapsla medelaktivt avfall i vätskeform. Bådaäven att
anläggningarna innehåller

funktioner för mottagning avfall inkapsladeoch produkterD uttransportav av
avfallhanteiingplacering förvaringscontaineriD en
inkapsling avfallD av
försegling containerD av
dekontaminering produktD av
säkring produktkvalitetD av

radioaktiva driften sker ñärrstyrt, i kraftigt strålskärmande celler.Den

avfallenklare anläggning både EP2 fastmycket EPl och inteWPEP är än och emottar somen
avfall i vätskefas komplexbränsleknippen. behandlar endast och använderWVPt.ex en mer

metod med smält glas.

tjänatEPZ för grundjämförelse. övriga hardenna har valtsI Derapport ut somen
förkompletterande underlag verifiering vissa antaganden.av

från 1993kostnadsuppskattningFöljande analys syftar till utvärdera rimligheten i SKBsatt
inkapslingsanläggningensavseende

investeringskosmaderD
driftskostnaderD
rivningskostnaderD
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BLa har följande uppmärksammats:

ByggnadskonstmktionD
ByggnadsstorlekD
Anläggningens föreskrivna omfattningD
DriftverksamhetD
Kvantitet och avfallD behandlatyp attav
Lokalisering anläggningD av
Radiologiska konstruktionslcrav förD dosbelastning under arbetsutövning
Omfattning osäkerhetspåslagD av
OsäkerhetsfaktorerD avseende inkapslingsanläggningens kostnader
Områden kräverD ytterligare kostnadsanalys.som

3.2 Inkapslingsstationens omfattning och jämförelse kapitalkostnaderav

3.1Tabell de intressanta för jämförelseanalys,denna förmest parametrarnasummerar tre
inkapslingsstationer

SKBs utvärdering inkapslingsstation 1993D av
inkapslingsstationBNFL EP2, Sellañeld verklig anläggningD

IVOs uppskattning inkapslingsstationens kostnaderD baserad på SKB Plan 1992,av
såsom de i SKI Teknisk 93.26.Rapportpresenterats

3.2.1 Speciñcering funktionav

planer förSKBs utveckling inkapslingsstationen har påtagligt förändrats mellan åren 1992 ochav
1993, både vad omfattning och tidplan. förändringarnaDe största äravser

Lokalisering ske inom CLABs område. Mottagning och hanteringD antas tunganu av
transportbehållare erfordras inte, då avfallet direkt från befintligCLAB viamottages
mottagningsanläggning.
Konstruktion i två anläggningtidigare konstruktion omfattande endastD steg; av en
använt bränsle, med tillkommande cementirtkapsling härdkomponenter vid ettav senare
tillfälle.
Modifrerad konstruktion behållare för bränsle koppar stål instället förD enbartanväntav
koppar.
Smält bly för inkapsling bränsle förordas inte längre, alternativ inteD använt ärav men
fullständigt definierade.

bränsleboxarBWR kommer bränsleknippen.kapslas in tillsammans med användaD att
Därigenom reduceras behovet antalet cementbehållareformar.av
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förändringar lyfter framDessa skillnadernade huvudsakliga mellan funktionsbeskrivningama
tillämpade SKBs uppskatming93 respektive uppskattning92.IVOs

EP2, inkapslingsanläggningen vid Sellafreld har många likheter med den svenska
inkapslingsstationen, detaljer skiljeräven de båda anläggningarna åt. EP2 sofistikeradärom mer

IS, så till vida kanän den fast avfall avfall flytande fonn, vilket i falli vissaatt ta emot samt
kräver komplex hantering och avskiljning. medelaktivtavfall behandlasDen ärtypen av som
avfall, så avfallsproduktemaskraven containrar jämförtannorlunda och så omfattandeär
med kraven de svenska behållarna för bränsle. avseenden tycks deanvänt I andra största
skillnaderna något annorlunda byggnadskonstruktion, anläggningens storlek ochtotalavara en

driftspersonalnivå vilket leder till högre årlig volymproduktion avfall.antagen av

3.2.2 Stationens faciliteter och funktioner

3.1I tabell sammanfattning anläggningsfaciliteter för och jämfördadevart ett treges en av av
projekten. Skillnaderna framgårmellan de framgår tydligt. skillnad kanske inteEntre som

hänför sig till kvalitetssäkring inkapsladeden produkten. ställs betydligt högreDetgenast, av
krav på hållbarhet den föreslagna försvenska containerkonstruktionen för bränsleanvänt än

behållarede rostfritt stål används vid EP2. skillnaderna mellan de olikaDetta berorav som
avfall skall kapslas in. Myndighetskraven i avseende inte specificerade,detta ärtyper av som

kan möjligen tillleda strikt inspektionsteknik för förvissa sig myndigheternasmen atten mer om
före utskeppning. Eventuella effekter förväntas emellertidpå kostnadernaacceptans vara

marginella.

3.2.3 Lokalisering

Inkapslingsanläggningens lokalisering initialinvesteringhar potentiell inverkan på både ochen
driftskostnader.

avlägsenförKostnader byggnation tenderar öka lokaliseringen blir. uppskattarT.exatt mer
NAC nyligen utförda byggnadsarbeten anläggningar i Sellafield har uppnått iatt nya en

40genomsnitt % lägre produktivitetsnivå vad kan förväntas för byggnationän ettsom av
likvärdigt projekt, lokaliserat till industrialiserat område. denna studie har antagitsl detett mer

respektiveCLABs Sellañelds lokalisering i princip likvärdiga i detta avseende.är Denatt
ospecificerade platsen i södra Finland okänd karaktäristik därförhar och det oklartär om en
omräkningsfaktor tillämpas förborde normalisera byggnadskostnadema två andramed deatt
anläggningarna.

Driftskostnadema kan minskas infrastruktur existerar. tycks falletetablerad lokal Detom varaen
för CLABs och Sellafields lokalisering. kansådan befintlig infrastruktur mindreEn vara av
omfattning i Finland. undvikaKostnadsbesparingar kan uppnås attt.ex genom egna
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serviceanläggningar med höga driftskostnader till följd lågt kapacitetsutnyttjande, ochav genom
dela kostnader for driftspersonal vid lokaliseringsortatt två eller flera projekt. Detsamma

möjligt vid inkapsling vid IS SKBs inteantas CLAB vid EPZ eller vid densenare vara men
finska anläggningen.

3.2.4 Byggnadsdimensioner och -volymer

SKBs 93 byggnad är den minsta de medan EP2antagna är störst. Den angränsandetreav
servicebyggnaden EPSB2 integreradär del EPZ-artläggningen. relevantaDen mesten av

använda vid jämföresle byggnadsvolymen.parametem är två byggnaderatt För med lik:en
utformning konstruktion,och byggnads-är och anläggningskostnader vanligtvis i unge:
paritet med respektive byggnadsvolym.

Utfallet sådan analys för de konstruktionerna i Tabell 3.1 diskuteras efter dettreav en senare,
förklaring de investeringarnatotala och nedbrytning kostnaderatt för respektiveen av av

anläggning getts.

3.2.5 Materialinnehåll

Bruttoinnehållet för varje anläggnings byggnadskonstmktion med avseende betonggjutning,
stålförstärkningar, rördragning och ledningsarbeten är användbar utgångspunkt fören annan
jämförelse vilka kostnader kan normaliseras. En viss mängd finnsdata denna karaktärav som av
tillgänglig för EPZ anläggningen inte i de två andra uppskattningama.men

3 2 .6 By ggnadskonstruktion
.

Den uppenbara skillnaden i byggnademas konstruktionssätt E1725mest är byggnadsstommeatt
stål, plus innanförliggandeär byggnadsblock metallfasad, vilket inte falletärsamtav yttreen

i tvådet andra anläggningarna. Tillgänglig information tyder de andra bäggeatt
uppskattningarna baserats på huvuddelen byggnadsstommen består prefabriceradeatt av av
betongblock. Generellt kan det förväntas den metoden är dyrare alternativ.att ettsenare
Emellertid faktorerär även såsom seismiska krav relevanta. NAC finner det troligt vidatt
Sellañeld, har de anläggningar seismiskt begränsade konstruerats förärsom en
horisontalacceleration 0,25 Motsvarande konstruktionsfaktorer hos SKB och IVO inteär
kända.

3.2.7 Koustruktionsmål lör dosbelastning under arbetsutövning

BNFLs nyligen uppförda anläggning har konstruerats för markant minskaatt mottagna
exponeringsdoser vid arbetsutövning till nivå understiger rekommendationer.ICRPs NACen som

förståtthar möjligheten sänka nivåerna ytterligare, EP2-projektetsdiskuterades underatt gångatt
eftersom marginalerna redan bestämdes det ytterligare förändringar inte skullestora,men attvar

[4-1030l4



1081994:SOU418

21Kapitel 3

löna sig.

konstruktionbetydelse förStrålningsavskärmning och underhåll områden där dosupptag kan haär
någon inverkanskulle sannolikt inte hakostnader. avskärmning betong störreoch Extra med

helst kommerbli betydande.kostnaderna, underhållsaspektema skulle kunna Hur sommen
verkligenutföras tjänstyrning. Fördriften vid anläggningen medövervägande delen attattav

förnivå anläggningen konstruerasminimal krävshålla de totalt doserna attupptagna en
förenat ökade kostnader. Defjärrstyrd underhållsteknik, vilket medmaximalt utnyttjande ärav

3.1.visas i tabellför EP2, såsom har förstått dem,konstruktionsmål tillämpats NACsom
tillgängligt.92, finns inte93 IVOfrån uppskattningama gjorda SKB ochJämförbara data av

planerade livslängd3.2.8 Stationens

ochrenoveringaruppskattningama förutseringen störreintressanta härDet är att av
haåterinvestering kommererforderliga driftstid. Varjeanläggningensåterinvesteringar under att

efterfrågas.underhåll denlöpandekaraktären närav

Konstruktion, tidplan3.2.9

fem år.cirkainkapslingsstationen Dettafrån 1992 byggnationenEnligt planSKBs tar varav
projektet.jämförbara med EP2ibåda projektenockså utgångspunkt, och ärIVOs stort sett

faser, där deni tvåinkapslingsanläggningenbyggnationfrån 1993 förutserSKBs plan aven
Omfattningen hartreårsperiod.andra undersjuårsperiod, och denförsta pågår under enen

två projektbehovetbyggnationstiden ochutsträcktaobetydligt, den startareducerats attavmen
1993 indikeraskostnadsökning. planmedföra I SKBsförväntasperiod tio år kaninom enaven

vad25 % lägre äncirkainkapslingsanläggningen kommerförtotala investeringenden attatt vara
uppskattarfast penningvärde. NACjustering till1992 efter attplan från uppskattat,SKBs

omfattning kananläggningensförändringar istorlek ochminskningen byggnademas motsvaraav
mindreför byggnationentidplanen äruppdeladestorlek.kosmadsreduktion denna Denaven

besparingen.totaladenkostnadseffektiv och kan därmed reducera

tillgänglighetProjekterad kapacitet antagande3.2. 10 om

produktionskapacitet SKBsäntotalför betydligt högrekonstrueradEP2 är en
dåinvesteringskostnader,initialainverkanvissinkapslingsanläggning. kan haDetta en

jämförts konstrueradeSamtliga stationer ärhögre.utrustningens tillgänglighet behöver somvara
uppnåskanproduktionslcrav ävenantagandet årligaproduktionslinje, och medför endast atten

marginalermindrehaanläggningen kommerinträffar. EP2tillfälliga oplanerade avbrott attom
kanske högrebehövsutrustningenså kravenförlorad produktion,för hämta vara enett

nivå.



SOU 1994: 108 419

Kapitel 223

3.2. Driftspersonall 1

Möjligheten för minimera kostnader för driftspersonal dela kostnaderna medSKB att attgenom
projekt tydlig, kommer reduktion i de normaliseradeandra och dettaär att ge en

driftskostnaderna relativt två projekten. för arbetskraft i Sverige under dede andra Kostnader
nivåerårtiondema förväntas jämförbar med motsvarandenästkommande projektperiodenav vara

ungefär nivå.i Finland och England. Nuvarande kostnader påär samma

3 .2. 12 Investeringskostnader

92mellan EP2 och lägsta IVOSkillnaden den högsta uppskattningen den är änmer en
92 402,6 gånger högre IVOsfaktor fyra. uppskattning 93 ligger mellan änSKBs men

EP2.lägre änprocent

EP2 verklig anläggning rimliginitialupppfattning kostnaderna för för är övreNACs är att enen
Även tycksde jämförbara totaltför inkapslingsstation.för kostnaderna svensk ärgräns omen

innehåll mindrefunktionella inkapslingsanläggningens ände svenska kraven och vara
hälften EP2s. lägreungefär Enmotsvarande för EP2. Volymen byggnaderna är av

kapitalkostnad kan därmed förväntas.

vanligtvis användbartidigare, kanmycket lägre svårare nämntsHur är säga,att enmen som
anläggningskostnader. För görautgå från normaliserade byggnations- ochrimlighetskontroll att

anläggningskostnaderbyggnations- ochjämförelsen, har NAC antagit SKBs representeraratt
osäkerhetspåslag.exkluderat Entill 50 totalkostnademacirka 45 de uppskattadeprocent av

tillämpats för EP2.liknande uppskattning han även

EP2forlägre motsvarandeuppskattning 93 ändock änfrån antagande SKBUtgående detta är
uppgår till cirka 45säkerhetspåslag, vilketomfattande14 Om SKBsendast med procent.men

93 byggnations-uppskattningSKBsbasuppskattningen, räknas med, kommerprocent avav
så 25EP2 med mycketmotsvarande föranläggningskostnader överstigaoch procent.att som

konstruktionsuppskatming, SKBsdetaljer från SKBsdärmed, i brist ytterligareNAC attantar
för EP2.aktuella kostnadernarelativt väl med deuppskattade kapitalkostnader överensstämmer

anläggningen i två underdock effekten konstrueraUppmärksammas bör stegattatt enav
uppskattning.medtagits iinte SKBskostnadema, eventuellttioårsperiod inverkar vilket

varje punkt ochför lågt92, tycks liggajämförbara uppskattningen, IVOandraDen
vanligvis ingår i dennarepresentativt för vadspecificeringen kostnaderna tycks inte somav vara

anläggningskosmaderbyggnations-och ärprojekt. normaliserade uppskattningenDentyp avav
skillnad inteEP2. är93 ellerfaktor fem för Dennacirka lägre motsvarande SKBän storaen
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rimlig, då EP2sspeciellt kostnader verkliga kostnader för byggdnyligenmotsvarar en
anläggning.

Vad beträffar specificering kapitalkostnader tycks 92 uppskattning låglVOsav vara
procentuellt for konstruktion licencieradavseende kostnader vid sofistikeradsett, en
kämanläggning. Kapitalkostnader för låga, motsvarandebyggnader och anläggningar medanär
kostnader for från jämförelsenanläggning och utrustning höga. uppkomna skillnadernaär De

EP2 vanligtvis avtalmed kan möjligen delvis defmitionsfråga. Till exempel inkluderarvara en
uppskattning kananskaffning utrustning konstruktionsarbetet. 92avseende delar lVOsav av

dessadessa kostnader for inköp utrustning, istället förha slagit med utatt separerasamman av
i uppskattningen konstruktionskostnader.kostnader och inkludera dem den totala av

3.2. 13 Rivning

i verkligaRivning tekniskt område utveckling. varit inblandadeunder Företagär ett som
åren. från dessaerfarenhetsbasrivningsprogram har väsentligt ökat sin under de Datasenaste

uppskattningrealistiskprojekt for möjliggöra ochhar använts att noggrann aven mer
rivningskostnader for framtida projekt.

påuppskattningar rivningskostnaderofta generella metoden förTidigare baserades den enav
rivningskostnaderinte fallet längre. Antagandenprocentsiffra initialinvesteringen. Så är omav

kostnadsuppskattningar avseendespecifikabolagsredovisningsändamål måste påför baserasnu
rivning anläggningsvis.

förmarknadinternationellerbjudas inom varje land.ögonblicket tycks rivningstjänster EnFör
uppskattningarnakonsekvens detinte till fullo. ärtjänster har utvecklats Endessa ännu attav

tillgåfinns hoserfarenhet och expertiskraftigt, på relativakan variera beroende den attsom
Kortfattatför rivning uppskattas.kostnader KKVorganisation också kapitel 5 därberörd avse

för rivningen.organisationfinns i ansvarigpå kompetensnivåkostnaderna denuttryckt beror som

flertal olikarivningerfarenhetSellafield sig mycketvid har redan samlatBNFL ettom av
EP2föranstalmingar för rivning ärfinansiellaspecifikakämanläggningar. Informationer avom

20 till 40 dennivå på mellanindikeratkonñdentiella. Informerade källor har procentatt aven
projekt.för många Detallmängiltig,indikationkapitalkostnaden kan äninitiala omvara en

område.EP2 ligger inom dettadock inte klarlagtär att

medinte omfattarinkapslingsanläggningen93 konstruktionDå SKBs processtegt.e.xav
från hanteringenavfallmycketavloppsbehandling, eller alstrarkemisk behandling ellerhögaktiv

delenundrei dentroligen hamnarivningskostnadernaradioaktivt fast avfall, kommer att avav
initialkapitalkostnaden kan20tillämpbara området. NACs slutsatsdet är procentatt vara enav
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maximinivå. fastställaFör möjligt förberättigande lägre nivå, krävsatt ett atten en mer
detaljerad teknisk utvärdering görs.

12.14 Slutsatser avseende SKBs kapitalkosmadsuppskattning

NACs analys visar SKBs uppskattning 1993 investeringskostnader föratt av
inkapslingsanläggningen realistisk,är totalt slutsats i huvudsak påDenna baseras jämförelsesett .
med tillgänglig information för EP2BNFLs anläggning, Sellañeld.har byggts vid Docksom
kvarstår några oklarheter. NAC den uppskattade verkliga för EP2kostnaden vilkenattanser ,
uppgick till cirka 3.470 MSEK konservativ för ñrövre gräns kostnaderna SKBsrepresenterar en
föreslagna anläggning.

3.3 Utvärdering driftskostnader för inkapslingsstationav

3.3.1 Allmänt

SKBs och IVOs uppskattningar driftskostnaderna väl SKBsstämmer överens.stortav
marginalkostnad enhet 1993 för inkapsling bränsle 708använt kSEKär MTHMper av per
inkluderande kostnader för inkapsling härdkomponenter. processnivå cirkaDetta antarav en av
210 behållare bränsle år,använt vilket cirka 360 MTHM bränsle är.använtmotsvarav per per

siffrordessa blirBaserat den totala årliga driftskostnaden, innefattande osäkerhetspåslag cirka
255 92MSEK. IVOs uppskattning totala årliga driftskostnader för likvärdig processnivåav en

bränsle, dock ytterligareanvänt med betongingjutning, cirka 262 inklusive 20är MSEK, ettav
osäkerhetspåslag utöver basantagandet.procents

specifikation tillgängligIngen förär SKBs uppskattning. uppskattning redovisarIVOs en
specifikation, med antagande 50 kostnaderna hänföraskan tillett att procentom av
inkapslingsmaterial behållare, giutformar, bly, betongblandning för inkapsling, etc..
Personalkostnader cirka 24 de totala kostnaderna. Om osäkerhetspåslagrepresenterar procent av
exkluderas, materialkostnaderna 60 basuppskattningen ochrepresenterar procent av
personalkostnader 29cirka Således dessa två kostnadsslagär intressantaprocent. mest att
utvärdera.

driftskostnaderTotala under inkapslingsanläggningens livlängd har uppskattats SKB, nedan:av se

14-103015
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Alternativ

5.7402010Avställning
4.687reaktorlivslängd25 års
7.463reaktorlivslängd40 års

Personalkostnader3.3.2

IVOsjämfört medbemanningsnivågenomsnittligt lägreförutsättsuppskattningSKBsI en
personalstyrkaexisterandemedbemaimingendelamöjlighetenberoendeuppskattning, att

information.publiceradeiinte SKBskostnadsreduceringardessaOmfattningenCLAB. gesav
de12cirkapersonalkostnadsbesparingprocentig procent50exempel avSom motsvararett en

helaunder550-900 MSEKår eller30 MSEKcirkadriftskostnaderna, d.v.s.totala per
alternativvilketberoendedriftsperioden, antages.som

materialkostnaderlnkapsling,3.3.3

tidpunkt,givenviddefinieradelättoch ärbly, koppar,såsomför råvaror cementKostnaderna en
uppträda.till år kanfrån årvariationerochflukturera,marknadspriset kantrots att

denproduktionskostnadema antagnarelaterad tillosäkerheten ärprincipiella avDen
säkerhetkapselkonstruktionensgällandemyndighetskravuppfyllandeochkopparstålkapslen av

detta ärhanteringen. SKBslutliga attrapporterarstadier den en avolikavidintegritetoch av
inte klartuppskattningen. Det ärtotalaiinkluderats denosäkerhetspåslagentillanledningarna att

kapslama.tilldirektrelateraskanosäkerhetsnivåvilken som

godstjocklekmedkoppar100beståendekapslarfor procentindikeraruppskattningIVOs att av
vidkapsel,500 kSEKcirkakoppar-plåten,inklusiveproduktionskostnaden, per100 ärmm,

kapselbasmaterialkostnadenNACuppskattarfrånUtgående detta perattproduktion.storskalig
förkapsel150 kSEK100 tillcirkamarginalvilket lämnar400 pertill kSEK,350cirkaär en

tillverkningen.

kopparstålkapsel kommerfabriceradforkostnadenuppskattningSKBsslutsats ärNACs enatt av
drahärlettsharbehållare. Detta atttill 700 kSEK av en600cirka genommaximalt peratt vara

1993 totalauppskattningfrån SKBsdriftskostnaderandrapersonal- och avdel foruppskattad
350 tillcirkatilluppskattasstålochkopparråmaterialet d.v.sförKostnadernadriftskostnader.

forkapsel350 kSEKtillcirka 200marginalvilket lämnar perkapsel,400 kSEK enper
tillverkningen.

från SKBpublicerade datafrånuppskattningarrimlighetsbedömning dessaerhållaFör avatt en
faktorer:följandestuderatNACharoch IVO,
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verkliga kostnader för produktion andra tillämpbara konstruktionerEl behållare förav av
bränsleanvänt

möjlig kostnadspåverkan myndighetskrav förevisaför kravuppfyllandeD vid deattav
olika driftsstadiema

3.3.4 Alternativa behållarkonstmktioner

Modulär betongforvaring med Nuhoms-teknologi för bränsle behållare föranvänt utgörs av en
förvar bränsle, gjord i rostfritt stål. föreligger,använt flertal olika konstruktioner denEttav
minsta med ytterdiameter 940 endast obetydligt SKBs behållarkonswuktion.större änen mm,

lillaDen Nuhomsbehållaren har emellertid konstruktion, enkelväggskonstruktionen annan en
med väggtjocklek på endast cirka 12,5 vilket betydligt mindre den totalaär änen mm,
väggtjockleken 100 i SKBs behållare. Nuhomsbehållaren utnyttjar teknik med inremm en en
korg för positionera använda bränsleknippen.att

tillförlitlig informationNAC har anskaffningskostnader för Nuhomsbehållare,över större men
inte för den mindre varianten. Enligt NACs konstruktionsavdelningar inomverksammaärsom
konstruktion licensieringoch och anskaffning förvaringsbehållare litenoch börtransport-av en
Nuhomsbehållare $ Skosta cirka 75.000 600 möjligen till 100.000 800kSEK; kSEK.upp
Detta dock endast preliminärär uppskattning.en

SMaterialkostnaden kan 20.000, Scirka vilket medför 55.000 återstår minimumatt ettvara som
för tillverkning 440 kSEK. inre korgen troligvis stå för åtminstone hälftenDen kommer att av
tillverkningkostnadema. uppskattade tillverkningskostnaden för själva containrarna kommerDen

Sbli omkring 25.000 200 kSEK.att

SKBs kapsel har dubbla tjockare, tillverkas i två olika material. förstaoch Somväggar, är en
approximation uppskattas tillverkningskostnadema bli ungefär dubbla jämfört Nuhomsdet med

400container, d.v.s cirka kSEK. svetsning inspektion förväntas bli komplex foroch att mer
SKBs kapsel och sammanfogning två materialhöljena kommer kräva ytterligarede attav resurser.

kan innebära ytterligare kostnadsökning kanske 20Det Den slutligaprocent.en
uppskattningen på 450 till 500 betydligt nivånkSEK högre än denär övre av
tillverkningskostnadema frånNAC har härlett SKBs data.som

3.3.5 Myndighetskrav

Konstruktion- och tillståndsprövning skall kunna långakapsel äventransporterasav en som
avstånd innan geologiskt slutförvar, mellanliggandeden placeras i inte specificerat medännuett
perioder kortfristig lagring trivial uppgift. sådant konceptjord ingen Ettär tar ett stegav ovan
in i område någonstans tidigare.myndighetskrav egentligen inte har prövatsett av som
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tillståndsprövningInledande konstruktionskoncept, inklusive beteende i händelsedessett nyttav
transportolycka vanligtvis utmaning. förNAC det interna konceptet använtär noterar attav en

bränsle och möjligt fyllnadsmateñal fastställt. måste tillgodoseinte slutliga konceptetärmu är Det
transporthölje.alla krav relaterade till användandet containern inre korg med ett yttresomav en

bliEmellertid kommer kostnaderna for inledande konstruktion tillståndsprövningoch att
försumbara slås omfattande cirka 5.000 kapslar.när de helaöverut programmet

materialensRutiner för kvalitetssäkring kommer fastställas förbehöva demonstreraatt att
motståndskraft svetsfogar såväl lämnar inkapslingsanläggningenföre det kapslarnaatt sommm,,
efter till för procedur har medtagitsdet sluförvaringsplats skett. Om kostnader dennatransportatt

ha någoni SKBs uppskattningar inte möjligt utläsa. NAC tvivlar dock de kommerär att att att
inverkan på totalkostnadema.större

3.3.6 Slutsatser driftskostnadsuppskattningavseende SKBs

driftskostnader cirka 75 totalalnkapslingsanläggrringens 65 till denprocentrepresenterar av
Eventuellaavfallsprogrammet.kostnadsuppskattningen i fast penningsvärde för denna del av

foljaktigenosäkerheter inom detta område har betydelse.stor

bränsle denidentifierat kostnaden för föreslagna behållaren forNAC har den använt mestsom
inomtillfaktorn. kostnad har härletts NACosäkra SKBs uppskattning denna att varaavav

slutgiltigtförområdet 600 700 preliminära uppskattning kostnadentill kSEK, NACs enav
900så 850 tillför kostnaden kan höglicencsierad behållare djupforvar, visar att vara som

förstå den, kanuppskattning, såsom NAC kunnatkSEK, kanske högre. Jämfört SKBsmedt.o.m
1.9001.200 tilldriftskostnader år, ellertillsammans cirka 50 högredetta MSEKutgöra per

storlekkostrradsökning dennahela avfallshanteringsprogrammet.MSEK Enöver avmer
för inkapslingsprogmmmet.cirka uppskattade kostnader15 SKBsmotsvarar procent av

3.4 Projektöversikt och övervägandenandra

inkapslingsanläggrtingenforuträkningar kapitalkostnadsuppskattningarNACs har visat SKBsatt
informationdetaljeradintervall. skulle kunnainom bättre uppskattning görasrätt Enär om mer

tillgänglig.görs

till kostnaden förosäkerheten relateradden ärDriftskostnadema kan underskattade störstavara ,
möjlighetenfor säkerställaomfattande arbete krävsbehållaren för bränsle. Ytterligareanvänt att

Angelägnarelicensierbar behållarkonstruktion. ärfor utveckla slutgiltigoch kostnaderna att en
inspektionskrav.framtidatillverkningskostnaderi detalj uppskatta motsvarande samtatt mer

förbehållareinte använtvärdefullt förskulle SKB övervägaNAC det attatt omanser vara
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bränsle med större lastfömiåga kan bättre alternativ. SKBs tekniska 93-04enen rapportvara
visar några ritningar behållare för högre nettolast, några förklarandeutan attav men
kommentarer avseende deras kommerYtterst det begränsningar förstatus hanteringattges. vara

andra begränsningar vid transportering förvarsamt och vissavgör, ökning i storleksom men en
bör ändock möjlig. Fördelen framförallt tillverkningskostnadernaär för behållare inteattvara en
är särskilt beroende diametern. Betydande kostnadsbesparingar kan därmed göras.av
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4.0 Djupförvar för bränsleanvänt

4.1 Jämförelse förvarmed andra

OECD publikation of Disposal in Geological Repositories:En The Cost High-Level Waste
1993; Nuclear Organization for Economic Cooperation DevelopmentEnergy Agency, and
används utgångspunkt för jämföra för törvar andra länders.SKBs kostnader med lattsom
jämförelsen lönar geologisk placering avseddaendast med de har liknande dettas som en som
förvaret i Sverige granit eller förvar förkristallin bergart. används endast använtDessutom
bränsle i jämförelsen avfall frånoch inte törvar högaktivt upparbetning. OECD-rapportenav
innehåller omfattarendast kostnader för törvar bränsle, medan SKBsanvänt ävenprogramav
förvar lågaktivt, medelaktivt högaktivt avfall.ochav

Med publikationen kostnader för förvar jämföras med motsvarandeOECD bas, kan SKBssom
från andra program.

för osäkerhetsfaktorerUnderjords- Kostnad
kostnad i byggnation% av

djupförvartotal kostnad av
$m3

Sverige 34 tillämpad1.400 till 50%;Upp
individuella anläggningsdelar;

genomsnitt+15-20%27%
osäkerhetsfaktor.extra

osäker-46 560 17%; dessutom,Kanada
het uttryckt ettsom

från 15%konñdensintervall
lågt.för högt till 40% för

19% genomsnitt; 15-2076.1.200Finland 39
osäkerhetsfaktorer har lagts

konservativa kost-på
nadsuppskattningar.

uppgift1.400Spanien 42 Ingen

förutsätterPlan 93Uppskattningfrån OECD publikationenhar för dennajämförelse. SKBsanvänts
Detta ökarstudien.spiralformadnedfartsrampistället för hisschakt antagitsi OECDdyrareen som

andelenunderjordskosmaderrelativt totalkostnaden.
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osäkerhetsfaktorer i andra länder ingår i OECD- studien, listas för jämförelse,nedansom en
även deras konstruktion och geologiska placering inte direkt kan jämföras med SKBs:om

l Frankrike Uppskattat 30%-
2 Tyskland till 50%Upp-
3 Nederländerna 15%-

ÖvergripandeStorbritannien4 osäkerhetsfaktor 25%; förutom vissa delar av
speciellt osäkra: ungefär 33 %programmet som anses vara

5 Schweiz Osäkerhetsmarginalen inkluderad konservativär i en-
kostnadsuppskattning, inte kvantiñerad.men

6 USA 26%-

SKBs påslag för oförutsedda kostnader visar sig bland de högsta bland de länder ingårvara som
i 0ECDs studie. jämförbaraDe är med motsvarande data från Tyskland och Storbritannien om

33 procentig riskmarginal adderas till de brittiska osäkerhetsfaktorerna. SKBsen
osäkerhetsuppskattning såsom den beskrivits innehåller riskmarginal.redan SKB tillämparen
osäkerheter för varje objekt under konstruktionen. innebär kunskapDet dessahuratt, utan om
osäkerheter har det svårt några direktaanvänts är göra uppskattningar eller jämförelser medatt

projekt,andra vad gjorts och redovisats i publikationen.utöver OECDsom

4.2 Kostnadsanalys

93Plan redovisar alternativa reaktordriftsaltemativ vilka måste i beaktande vidtre tas
konstruktion förvar:av

Basaltemativ Drift till 2010 genomsnittligalla reaktorerav-
reaktorlivslängd: 30 år.

Alternativ 25 års drift Drift alla 25 år.reaktorer iav-
Alternativ 40 års drift Drift alla reaktorer i 40 år.av-

kvantiteterMotsvarande avfall förvara för olika alternativ följande:dessa äratt treav

m3Basaltemativ 227.600-
Alternativ 25 års drift 208.200-
Alternativ 40 års drift 257.300-

relaterade till förvar,Kostnader törvarkostnader enhet i de alternativen ärtresamt per
uppskattade SKB och nedan:av summeras
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Basalternativ 14.509 63.748

Alternativ 25 års 13.113 62.983
drift

Alternativ 40 års 17.167 66.720
drift

totala kostnadernaDe relaterade till förvaret kan förväntas stiga med ökade avfallsvolymer.att
Således uppvisar de totala kostnaderna i kolumn rimlig inbördes relation avfall-merett ovan en
högre kostnader. Däremot det inte uppenbart utgående från tillgängligär information, varför
kostnaderna enhet också ökar, såsom visas i kolumn två. meravfall iFörvarper av
basalternativet och i alternativ 40 års drift kan kostnadernaöka grund aktiviteter såsomav

utgrävda bergmassor från och avfall till avlägsna delar förvaret längretransport av mer av
tunnlar, större transportavstånd till nedfartsrampen. Emellertid kommer kostnaderdessa att

stordriftsfördelaruppvägas relaterade till fasta kostnader såsom kostnader för byggnationav av
nedfart, vilken kommer i densamma oberoende avfallvolymen skallatt stortvara av som
förvaras. Tillräckligt detaljerat material finns inte tillgängligt för analysera denna skillnadatt
i kostnader enhet. Ytterligare granskning förefaller angelägen.per vara

SKB har varit mycket konservativa i kostnadsuppskattningarna. Kostnaderna i Plan 93 baseras
den dyraste konstruktionen för förvar, vilket innebär tillträde till förvaret sker viaatt en

spiralnedfart istället för via vertikalt gårhisschakt. Emellertid det inte med säkerhetsägaett att
vilket alternativ med sannolikhet kommer väljas, förrän slutlig lokaliseringstörst ärattsom
fastställd. oförutsedda utgifter fastställtstill 47 har för aktiviteter inteprocentupp som
tidigare kan ha utförts rutinmässigt.sägas Allmänn byggnation förvaret kommer utnyttjaattav
Enda arbetssätt förmodligen inte osäkerhetsfaktorer.ned höga Icke desto mindretyngssom av
har osäkerhet denna förkaraktär inkluderats i kostnadsuppskattningen vanligaen av
rutinbyggnationer 10 inkludera möjlighetentunnelarbetet för ñrvarävenprocent extra att att

avfall inte kan ske i vissa områden i förvaret.av

tillI byggnationen, kvarstår driften förvaringsanläggningen obeprövad och börmotsats av som
därmed förknippad med högre osäkerhetsgrad. Osäkerheter avseende driftvara en av
anläggningen täcks delvis slutförvaret i fleraförväntas genomföra förstaDetatt steg.genom man

eller demonstrationssteget, omfattar slutförvaret 400placering i behållare med använtsteget av
bränsle, vilket 10cirka projekttotalen. utvärdering förvarssystemetsEnmotsvarar procent av av
beteende kommer utföras och licensiering krävas innan slutförvaret utökaskommeratt atten ny
till fullskalig drift.

Framtidakostnaderi MSEK

1 SEK
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förvaringsbehållarna och valåtertagför osäkerheter ska möjliggöraTillägget ett annanavav
därosäkerhetsfaktorema individuell,tidigare tillämpningenlokalisering. Som ärnoterats av

iförmedlasallmänna intryckettillgå för Emellertid detdetaljerna inte finns NAC. äratt som
konsekvenserlångsiktigafor projekt medlämplig konservatism har använts ettrapporten, att en

avfallstörvaring.radioaktiv

bedömning4.3 Teknisk

i förvaretsuppkommaproblem kaneventuellafastställts för utvärderaDe att somprogram som
vadställning i världenledandeSverige bedöms haomgivning väl genomtänkta.är avseren

fråntillgängligfinns informationtunnelbyggnationer. Dessutombergsvetenskap, ochgruv-
omfattandedriftavfall. Därmed ñmisförförvaretbyggnation och drift SFR-1,av

förkostnadsuppskattningarfram exaktaför förtörstahandsinfomiation tillgänglig SKB att ta
enhet ärkostnaderkostnader. SKBskvantitetsbaseradenedfartsramp tunnlar andraoch och per

Spanien.i Finland ochgeologisk miljöliknandeför förvar ijämförbara med de projekterade

Äspö möjliggörakommerberglaboratoriumerhållits vid byggnationenInformation attavsom
såsomaktiviteter,för vissakostnadernaosäkerheter iutvärderingför ytterligareSKB aven

utvecklatsTeknikskador tunnelväggarna.borrhål ellerborrningsteknik för minimering somav
Ãspö geologiskai allakan användaslokaliseringsspeciñka kravinte begränsad tillvid är utan

förutsägaseismologiska metoderochvid Radaregenskaper attområden med liknande som
slutförvar.vidanvändbarhetgång, kommer hatunnelarbetets ettkaraktär underbergets att stor

undersökningarför sådanauppskattas,kaninverkan på kostnadertekniska fördelar ochBåde som
tunnelbyggnationen.delen av

uppståkanproblempotentiellaidentifiera vilkaforgjort mycket bra arbeteharSKB att somett
Ãspö börja lösaförvidavfall,radioaktivt attlångtidsförvar startatsamt upp programavp. g.a.

kommerbyggnationsprogrrmmeti fallet medPrecisuppkomna problem.eventuelltdessa som
radioaktivagrundvattenrörelser,utvärderingavseendeför sluttörvaretbehövasatt avprogram

i sprickzoner.konstruktiontestning ochborrning,i olika bergarter,nukliders rörelser
Äspö-baserade välmodeller täcksfrånLokaliseringsspeciñka variationer av

osäkerhetsmarginaler.
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5.0 Rivning kärnkraftverkav

För de svenska kostnadsuppskattningarna i internationelltatt perspektiv, ihar NAC dennaettse
studie undersökt antal de internationellastörre samarbetsprogrammen rivning.ett avseendeav
Resultaten sådam nedan. För möjliggöratre detaljerad analysattav program summeras en mera

kostnader och arbetets omfattning har jämförelse också utförts 2mellan Ringhalsav separaten
reaktorn och rivningsprojekt avseende kommersiell reaktor i Jämförelsenett PWR USA.en
baseras inlagor från kraftbolaget till Public Utility Commission.en

5.1 OECD samarbetsprogram

0ECDs samarbetsprogram har sammanställt erfarenheter från 19 rivningsprojekt under perioden
1985 till 1990. Programmet i sin fas, omfattandeär andra perioden 1995.fram tillnu

Direkta jämförelser kan dock missledande, grund olikheter i projektenst.ex.vara av
omfattning, valutor, inflation och projektens olika förhållanden,räntor, varierande grad av
experimentellt innehåll i arbetet, olika tidplaner. Vad OECD-arbetet verkligen visar denärsamt

spärmvidden i förväntade kostnader i varjestora del rivningsprocessen. osäkerhetstörre Dennaav
inteär oväntad, då den reflekterar spridning i kostnader återfinns inomöverallten som annars

kärnlcraftindustrin, exempelvis för reaktorbyggnation drift, faktumoch ytterligare detsamt att
kommersiell rivning kärnkraftanläggningar i sinännu är linda.av

de 19 projektAv ingår i OECD-studien 13 relaterade till lcraftreaktorer.är Dock ingenärsom
dessa reaktorer i denna studie direkt jämförbar med de svenska LWR. närliggandeDenav mest
OECD-projekten, vad storlek den tyska BWR-reaktom iär Lingen, 256 vilkenMWe,av avser

genomgick förstadet rivningssteget mellan 1985 1988. Någonoch kosmadsuppskattning för detta
arbete finns emellertid inte tillgänglig.

Information kostnader för tio rivningsprojekten i denna studie. dessa tio projektAvom ges av
har endast fem rivningsprojekt genomförts fullt tredje femDe andra har fört.o.m.ut steget.
närvarande genomgått eller två, eller de kanadensiska Gentilly-l ochsteg ett NPD-steg
reaktorema till nivå mellan första andraoch indikerasDetta 1+ i tabell l.steget.en genom

l denna analys används följande termer:

Steg1: Avställningsdrift, inkluderande kostnader för bortförsel slutlig bränslehärd frånav
reaktorema, och bortforsling bränsle från reaktorförvar till slutförvar ellerav
upparbetning.
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biologiskautanföranläggningar reaktornsSL112: Nedmontering alla aktiva icke-aktivaochav
avfall och försegling reaktornsaktivtskydd, emballering och omhändertagande avav

aktiva delar.

radioaktivtförvar alltgrönområde, ochiordningsställande området tillSjggj: slutligt avav
anläggningsområdet.material utanför

två ochperiod övervakning mellanEventuellt det dessutombehövs tre.stegen av

inom OECD-programmetomfattande rivning reaktorerKostnadsuppskattningar för projekten av
i tabell 5.summeras

slutsatserändock antaltabell 5.1 kanillusteias iden variation i kostnaderTrots ettstora som ,
vidbetydelseavgörandeinte någonforsta, reaktorstorlek hardras. detFör

tycksolika ländermyndighetskrav iför rivningkostnadsuppskattningarna. strategierOlika samt
variationerandra påverkardetkostnadsstrukturer. Förha inverkan kostnader ochstörreen

inomrivningskostnademamarkant ävenolika reaktortyperi konstruktion och val material iav
vilka kostnader ärberäknats ochharland. varpå kostnaderSlutligen det sättär somsamma

kostnadsbildvilket deninkluderade länder inte konsekvent, störi olika getts ovan.som

12.224uppgår tilli Sverigerivning reaktorerföraktuella projekteringen kostnaderDen avav
inom det bredafaller välvilketcirka 1.020 miljoner SEKmiljoner reaktorSEK d.v.s per

i OECD-tredje rivningsstegetfor det680-1.680 miljonerkostnadsforslagsområdet, SEK,
reaktorerfor kommersiellarepresentativaintei dettaDock reaktoremaärprogrammet. program

i dennainte kostnadernaharsynnerhet.i Sverige i Dessutomi allmänhet eller för reaktorer
potentielltjämförelsedirektvilketvaluta, görblivit konverterade tillstudie engemensamen

frånresultateninkonsistenta medintekostnadsuppskattningarna ärmissledande. svenskaDe
svenskaslutligen godta deförintäktkan intedetsamarbetsprogrammet, atttas sommen

kostnadsuppskattrungama.

rivningskostnader5.2 CEC- studie av

1976utfördes ochTysklandiförrivningskostnader LWRuppskattadeutvärderingEn av
vid1991i oktoberpresenteradesjuni 1991 ochbeställdes i1978. uppdateringpublicerades En

rivning.riktlinjer förOECD-seminarium överett
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i denKostnadsuppskattningarnaTyskland.ioch BWRtillstudien relaterad PWRförsta ärDen
Vereinigungkraftverksföreningen,tyskadatamodell ägsstudien uppdaterades som avgenom en

Elektrizitätswerke.Deutscher

tjockaske m.h.a.reaktorerrivning tyskaavfall frånradioaktivt antasförvarSlutgiltigt avav
SomNiedersachsen.Konradanläggningen iplaneradesuålskydd vid denmedgjutjämsbehállare

förrivningenviderhålletstållågaktivtåteranvändningåtgärd harkostnadsbesparande aven
reaktorerna.antagits för de tyskaavfallsbehållare

i 5.2.tabellresultatDessa summeras

5.2Tabell
1991rivningskostnaderCBC-studie av

strategier-alternativa-Uppskatming av

förseglingNedmontering efternedmonteringOmedelbar

UtanMedUtanMedm.. återanvändningåteranvändningåteranvändningåteranvändning
Verk radioaktivtradioaktivtradioaktivtradioaktivt avavavav

stålstålstålstål

MSEKMDMMSEKMDMMSEKMDMMSEKMDM

2023445198643719774351935426Ref .anläggnP
WRBiblis A

24862382 54752426325792253555Reñanläggn.
BWR
Brunsbiittel

2182480SNR-300- ------
approximativ
beräkning

18904161818400THTR-300- ----
approximativ
beräkning

19324251864410VVER-70 -----
approximativ

.l g
341075032737203000660640 2910VVER-440 -

approximativ
beräkning

vadreaktorerna äntyskaför dekostnaderbetydligt högre s0m5.2 visartabelliUppskattningama
tabellidataOECD-studiemseiindikeradesvadoch medsvenska, eller tillför de somär antaget

5.1.
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5.3 Internationell jämförelse

l syfte belysa uppkomnaatt olikheter i uppskattningar avseende rivningskostnader, på grund av
varierande omständigheter i de olika länderna, tillsattes arbetsgrupp inom iNEA sluteten av
1989 för undersöka dessa diskrepanser.att

Arbetsgruppens huvudområde framtida rivningar kommersiella reaktorer.var Uppskattningarav
gjorda under de fem åren jämfördessenaste kostnader omräknades till U.S. dollar, p.v.januari
1990. Svenska kostnadsuppskattningar inkluderades i denna studie.

försökEtt gjordes standardisera arbetetsatt omfattning för varje land, för kunna återgeatt
jämförelsema på meningsfulltett sätt:

En modifieradD kostnad härleddes baserad på rivning enbart den radioaktiva delen:av
d.v.s återskapande grönområden inkluderades inte. Urladdningav bränsleav
exkluderades också, medan däremot avfallshanteringskostnader inkluderades.
Projektuppskattningar inkluderade återskapande grönområden skaladessom medav ner
20 Denna siffra baseradesprocent. på SKBs uppskatting 1986 där rivning byggnaderav
plus återställande tomtmark uppskattades uppgå tillav mellan 15-20 procent.
Användandet sådan generell reducering säkertav en endast uppskattning.ger Ien grov
själva verket har också arbetsgruppen uppmärksammat kostnaderna iatt andra länder
varierar avsevärt.

JapanskaD uppskattningar visade sig inte inkludera kostnader för avfallsförvar, på grund
osäkerheter avseende vilka myndighetskravav skulle uppfyllas. En preliminärsom

genomgång indikerar det kan innebära 20att procentig höjning den japanskaen nivånav
på rivningskostnadema, beroende hur mycket lågradioaktivt material undantas.av som
I denna jämförelse har 20 lagts de japanska kostnadsberäkningama.procent

Även denna partiella Standardisering kostnaderom och omfattning harav bör detaccepterats,
inga försök har gjortsnoteras att för förklara olika myndighetskravatt eller landsplatsspecifika

kostnader, såsom förvar avfall, arbete och material.av

Resultaten för LWR i tabell 5.3. I denna tabell har baskostnadsuppskattningarnasummeras från
1990 räknats till januari 1993 och omvandlats tillupp svenskap.v. kronor.

totalaDen genomsnittliga LWR rivningskostnaden, inklusive den svenska uppskattningen för
BWR och PWR, uppgår till 1.705 MSEK den tyska uppskattningen fördröjd rivning ärav
exkluderad, då den har sämre överensstämmelse med tidplanen i deten svenska programmet.
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5.3Tabell
kommersiella reaktorerförrivningskostnaderjämförelseInternationell av

UppräknadUppräknadModifierad
MSEKkostnadkostnadkostnadsuppskattningNation

L122

a PWR
2104263237Finland
1544193174Tyskland
1456182Tyskland 164

1912239216Japan
920115104Sverige
2960370334England
1064133120USA

b BWR
1760220198Finland
2000250225Japan
1080135122Sverige

BWR,ochför både PWRde lägsta,kostnadsuppskattningamade svenskajämförelserdessa är1
genomsnittet.totaladet40 underomkringliggeroch procent

86-18 ochi tekniskredovisadeuppskattningar rapportmellanjämförelsegjortNAC har egenen
iTrojankärnkraftverket statenCommission avseendeUtilityPublicfrån93-28, datasamt

avvikelsekostnadsuppskattningamassvenskadevarit avgöraSyftet harU.S.A.Oregon, att om
nationsspecifikaolikaöverskattning ellerkonservativellerunderskattning,svenskpåberor enen

länder.i andrareaktoreravseendemedomständigheter

Trojanprojektjämförelse;Individuell5.4

definitionBakgrund och5.4.1

linje med SKBstidigt, inedmonteraskommerdengrund attvaldesTrojananläggningen attav
svenskadeliknandekonstruktioni hardengrundstrategi, stortföreslagna att ensamt av

inteoch baserasreaktornförockså specifikaTrojanfrån ärUppskattningarnaPWR-reaktorerna.
studier.från tidigareöverfördauppskattningar,uppskalade

rivningenfördröjning innan30 års tresteg av
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Trojan är PWR .095l MWe, konstrueraden Westinghouse. Den drivs Portlandav Generalav
Electric Company PGE. Den i kommersiell drifttogs i maj 1976 och ställdes i novemberav
1992. inledandeEn studie UE-79 indikerade troliga rivningskostnader på cirka S 220 miljoner
diskonterat i 1989. PGE uppdrog TLG Services,p.v. Inc. TLG utföra platsspeciñkatt en
kostnadsuppskattning ñr anläggningen med två grundläggnade rivningsalternativ: Prompt
DECON och SAFSTOR definierade nedan. Detta arbete avslutades i slutet juli 1993.av

I Prompt DECON rivning kommerantas att ske under perioden 1998att till 2002, även
innehållande byggnation tillfälligt mellanlagerett förtorrtav bränsle.använt Studien ocksåantog

använt bränsleatt skulle överföras från mellanlager till USDOE ñr slutligt förvar över perioden
20 år från 1998, vilket är det år då USDOE för närvarande planerar ha anläggningatt en

byggd och tillståndsprövad för bränsle,använt och klar för drift. Prompt DECON- antaganden
i bilaga A.summeras

SAFSTOR utgick från fördröjd rivning till antingen 201 1 Alternativ 1 eller till 2018 Alternativ
2 och 3. Alternativen 1 och 2 mellanförvarantog torrt använt bränsle tills använttransportav av
bränsle sker till USDOE, medan alternativ 3 förvaring i bassäng.antog

TLG fann Prompt DECONatt förknippat med de lägsta medelsbehovenvar och, på grund av
arbetet skulle kunnaatt avslutas tidigare i falletän SAFSTOR, hade det minstaden risken för

framtida höjningar. Detta innebär också kostnaderna är mindreatt känsliga för förändring i
antaganden investeringars återbetalningstid eller skattenivåer.om TLG uppskattar den totala
kostnaden Prompt DECON till S 325 miljoner 2.600av miljoner SEK i 1993. Dennap.v.
kostnadsuppskattning signifikantär högre realt, än den modifierade kostnadsuppskattning för
amerikanska PWR-reaktorer, återges i tabell 4.4 framgårDet därsom ökningar iovan. att
rivningskostnader överstiger den generella inflationen sedan mitten 80-talet, när deav
amerikanska Uppskattningarna ursprungligen fram.togs

Uppskattningar avseende Trojan inkluderar förväntade kostnader för bortförsel förvaroch av
bestrålat material från plats, inte kostnader för förvar använt bränsle, vilketmen hanterasav

USDOE-avgiftseparat 0,1 producerad kWhgenom C ien anläggningen. Uppskattningarnaper
inkluderar rivning icke radioaktiva byggnader och borttagande farligtav material, inteav men
kostnader för återställa området tillatt grönområde, vilket är uppskattat PGE till kostaattav

Sytterligare 20 miljoner Övergångskostnader160 miljoner SEK i 1993. täcker driftp.v. som
och företagets overheadkostnader associerade med stängning anläggning, planering rivningav av
och bränslehantering före den radioaktiva dekontamineringenuppstart är också inkluderade.av
Trojanuppskattningama omfattar också kostnader förenade med mellanlagring bränsle,använtav
vilket inte direktär relevant för det svenska rivningsprogrammet.

De totala utgifterna i DECON-altemativet slutar $på 401 miljoner, utspridda åren 1995över till
2018. Tillämpning förväntade avkastningsnivåer efter skattiav USA bilaga medförse B, att
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S miljoner.325tillsiffra kan diskonterasovanstående

Trojansrivningskostnadernauppskattadejämförelse degenomfört stegvisNAC har avaven
studie.i SKBstvå referensreaktoremadeRinghals 2 PWR, ärPWR och en avsom

Avstillningsdrift5.4.2

86-18tekniskaidefinieras SKBsDetta rapport som:

medverkliga arbetettill detavställningstidpunktfrånvidtagasmåsteför åtgärderKostnader som
sinUppskattningen harOskarshamnsanläggningen.föruppskattatspåbörjas, harnedmontering

verksamheter,ochfaciliteterförochforpersonalbehov de enheternaibörjan tre gemensamma
supportfunktionerimaterial ochforkostnaderuppskattningsamt aven

övergångskostnaderdeñnitionTrojananlâggningensmed :tycks överensstämmaDetta av

rivningplaneringTrojan, samtstängningmedförknippadeoverheadkostnaderDrift- och avav
dekontaminering.radioaktivpåbörjandetförebränslehantering av

RinghalsförjusteradkostnadsuppskattningSKBs

Avställningsdrift 540310

kostnadsuppskattningTrojan,

Övergångskostnader 60976, 1

helaavstängningförkostnadenÖvergångskostrtaderna högre änför Trojan är av
uppskattningarnatvåmellan deskillnadendelfyra reaktorer. EnRinghalsanläggningen med av

inteförväntasdettafall,ihanterasoverheadkostnadertöretagsspecifika varthur menkan bero
såsomfaktorerandrabeaktaförnödvändiganalysYtterligare är attskillnaden.helamotsvara

anläggning.for varjearbetskraftskosmaderochbemanningsnivåer

1 Ringhalsanlâggningenför helaKostnader
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5.4.3 Nedmontering aktiva ochsystem och slutförvarav transport avfall.av

Nedmontering aktiva är definierat i SKBssystem tekniskaav 86-18rapport som:

Krav på for nedmontering aktivaresurser reaktorkärl och internasystem,av delar.

I SKBs tekniska 86-12 finns uppskattaderapport kostnader för och slutligt forvartransport av
avfall for det svenska En uppdateradprogrammet. uppskattning återfinns i SKBs tekniska rapport
93-28.

Dessa två kostnadsklasser i Trojan-studienmotsvaras NRC-Required, vilka omfattar:av

kostnaderna för bortforsel och nedgrävning bestrålad utrustning och anläggningar såsomav
krävts NRC, med vissa merkostnader for planering.av

SKBs kostnadsuppskattning Ringhals 2

Nedmontering reaktorkärl ochav 73
inre delar

Projektledning kostnaderandra 181
systemNedmontering av 300

Rivning aktiva byggnadskomponenterav 16
Avfallscontainrar 11
Transport slutlig avfallforvar 12av
Total 660

Trojan kostnadsuppskattzning

NRC krav
nedgrävning 29,9 239-
andra 196,0 1.568-

Total 225,9 1.807

Inkluderar supportftmktioner,försäkringar, skattoch avgifter

2 Inkluderar icke aktiva system

3 fjärdedelEn total uppskattningför Ringhalsanlâggningenav
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Trojan-reaktom.uppskattning förmotsvarandeväsentligt lägreuppskattning änärSKBs
tvådefrånexkluderasderespektive plats, ävenspecifika förNedgrävningskostnader är ommen

differens.signifikantkvarståruppskattningama, en

MSEK

581avfallstransportuppskatxningexklusiveSKB
forvar

1.568nedgrävningexklusiveuppskattningTrojan

ochutvärderasdifferens kanså dennautförsanalysarbeteytterligarerekommenderas attDet att
redovisas.

byggnaderRivning5.4.4 av

86-18tekniskadefinierat i SKBsDetta är rapport som:

antagandetberäknats medliknande attbyggnadsdelar har sättrivningförKostnader av
tillfrågadeochfrån kontaktadeerfarenheterpåbaserasKostnadsdatakontrakterasarbetet ut.
inte barapriser inkluderarenhet. Dessapriserredovisasochentreprenörer persom

bortforselmaskiner,utrustning ochför samthyreskostnaderarbetskraftskostnader, även avutan
alctivt.ejrivningsmassor

ejmaterialmiljöfarligtbortförselochfrån byggnader annatIcke-radioaktiva rivningsmassor av
inteEmellertid ingåruppskattning.i Trojanskostnadsklassendadefinierataktivt är som en

förberedasområdet kommerkostnadsuppskattningen attgrönområde.återställning till I antas att
och andraunderhållsverkstäder,lagerlokaler,kontorsbyggnader,varmtbmk,industrielltñr

lämnas kvar.byggnaderanvändbara

2RinghalskostnadsuppskaüningSKB

162aktivaickeRivning av
byggnadsdelar
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Trojan kostnadsuppskattning

Rivning byggnader ochav
områdesdekontaminering 24,1 193

De två basuppskattningama för rivning icke aktiva byggnader överensstämmer i medav stort
varandra. Vissa kostnadslättnader med anledning kostnadsdelning vid Ringhalsanläggrüngenav
kan också förknippas med SKB-uppskattningen.

5.4.5 Andra kostnader

TrojanuppskattningenI inkluderas kostnader for byggnation och drift mellanlagerett torrtav
US$ 31,9 miljoner respektive USS 43,24 miljoner. Dessa kostnader är inte relevanta i det
svenska och kan därför exkluderas.programmet

SKB hävdar det återståendeatt värdet erhålls vid försäljning överskottsmaterial,som av
utrustning och reservdelar från Ringhals-anläggningen uppgår till 350 miljoner SEK, med en

nettovinst 87,5antagen miljoner SEK för varje reaktor. NAC har inte verifieratav denna SKBs
uppskattning i denna inledande studie. Inga uppskattningar ñrms tillgängligaseparata avseende
värderingar restrnaterial vid rivningen Trojan-reaktom.av av

5.5 Sammanfattning

På alla områden är SKBs kostnadsuppskattning signifikant lägre än motsvarande
kostnadsuppskattning i Trojanstudien.

Övergripande jämförelse kostnadsuppskattuingar avseende SKB Trojanav
MSEK 1993 p.v.

E. l I 2 .I
Avställningsdrift 135 609
Nedmontering aktiva och förvar avfall 660system 1.807av av
Rivning byggnader återskapande grönområden 162av 123av

957 2.609

Kosmaderutslagnapåfyrareaktorer.
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kraftbolagsandrajämfört medlågamyckettyckskostnadsuppskattningarSKBsFastän vara
medinkonsistentainteuppskattningarSKBskommersiella LWR, ärför rivninguppskattningar av

rivningsprojekt.förSamarbetsprogramfrån OECDserhållitshittintillsresultat som

kostnadsuppskattningarTrojansSKBs ochmellandifferansenstudie avseendedetaljeradEn mer
kostnader. Detframtidavidtagnaåtgärderlämpliga ärverifiera moterfordras för attatt

huvudområden:på följandestudier koncentrerasframtida trerekommenders att

Ringhalsprojekten;ochTrojan-mellandifferansenanalyserdetaljeradeMerD av

ochprojekt;med andrajämforeslerenskildautvidgningMöjligD av

86-18sedan TRSverige,rivning iförspecifikakostnadsökningar,möjligaAnalyserD av
publicerades.
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Övergripande6.0 utvärdering

Detta kapitel behandlar SKBs övergripande formetoder systematisk kostnadsuppskattning.en
Möjlig sårbarhet för vissa specifika faktorer behandlas också. möjligaDe kostnadsökningar som
NAC identifierat rapportsi demia föregående kapitel, i perspektivet andra finansiellases av
faktorer. Områden häver ytterligare utredning har också identifierats.som

Överblick6.1

6.1.1 Osäkerhetsfaktorer

De osäkerhetsfaktorer föranvänts de olika delarna det svenska avfallssystemet intesom ärav
specificerade i SKBs dokumentation. l SKIs förslag för 1994 års avgift, återfinns diagramett

visar osäkerhetsfaktorer återgivet i bilaga C. osäkerhetsfaktoremasom är uppdelade avseende:

Normalt påslagü på den ursprungliga beräknade kostnaden
Extra påslagD

Den tilläggsfaktom eller osäkerhetsfaktomextra osäkerhetersägs i behållare,valavse av
lokalisering olika anläggningar och exakt konstruktion djupförvar.av av

Faktorerna för olika delar är:systemets

6.1Tabell

Normal Extra
Qmigåde Osäkerhetsfaktcr Osäkerhetsfaktor [ma]

lä E
Administration, FoU 0 17 17
Transport 5 0 5
Rivning 20 0 20
CLAB 8 0 8
CLAB fas 26 9 35
Inkapslingsanläggning 30 14 44
Djupförvar 29 19 48
Djupforvar bränsle 9 15 34av
Djupforvar övrigt 27 15 42av
SFR l 10 0 10
SFR 2 10 0 10
Medel 81 9 27
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olikadei detalj för valetförutsättningarnaintedokumentationentillgängligadenI avges
mycket höga,osäkerhetsfaktoremadelar ärvissa störreosäkerhetsfaktorema. För systemetsav

däremotCLABdjupförvaret. Förüfall,i vissamotiverat30-50 kan%. t.ex.Detta vara
CLAB-anläggning hadeexisterandefrånerfarenheternaförvänta sigkunnatskulle ha attman
förvaringsteknologisåvida inte denkosmadsuppskattning,precis sommöjliggörakunnat en mer

förolik den CLABmycketkommerskall användas att vara

kostnadsuppskattningar skulle kunnaför delar programmeterhållaEtt sätt avatt noggrannamer
företag.kvalificeradefrånofferterkommersiellainbegäraattvara

kostnaderinstitutionella6.1.2

allmänhetenstillståndsprövning,till acceptans,relateradekostnaderInstitutionella kostnader är
kostnader kandessaerfarenhetövertygelse ochNACs attgranskning Det ärlegaloffentlig etc.

sådantdelsignifikantmycket ettockså kan utgöradeochsvåra uppskatta avatt enattvara
endaståterfinnsdokumentationSKBsIavfallshanteringsprogrammet.svenskaprojekt, det80m

avseendentvåhar hanterats. Ikostnadernainstitutionellahur de anserinformationbegränsad om
beaktande;kräversvenska noggrannti detkostnaderna programmetinstitutionelladeNAC att

ochutveckling förvar transportsystem.av

antalpåverkaskommer ettprojektomfattande attförvaret avslutliga ärDet en som
beslut ochpolitiskaorsakadeproblemhearings,förhörallmännasåsominstitutionella frågor, av

tillräckligasäkerställaplaneringmåste i sin attSKBjuridiskatill och medkanske processer.
institutionella krav.för dessavidtagnaförberedelser är

motståndframkallaavfall kanradioaktivtvisarländerfrån andraErfarenheter transportatt av
ochförhandlingarutdragnaleda tillkanvilket i sin processer.från allmänheten, tur

Övergripande kånslighetsanalyser6.2

valutakurserUtländska6.2.1

exempel kanTillbeaktats.valutakurserkänslighet för enintematerial harpubliceradeI SKBs
någraerhållits innanintäkterallatidpunkt närvid avsvenska kronan mendevalvering den enav

skakostnadernadelarundermineragenomförda, programmetinvesteringarna är avomde större
utländsk valuta.ibetalas

behöva köpaskommerslutförvarförbentonitlera attochkapslarnatillsåsom kopparRåmaterial
världsmarknaden.

i EU,medlemskapframtidaockså tillmöjlighetmed etti EESmedlemSverige idagDå redan är
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kommer utländska leverantörer bli aktiva den svenska marknaden och därmed detatt ärmer
troligt andelen utländsk valuta i kommer öka.att programmet att

NAC rekommenderar känslighetsanalys utförs.att en

6.2.2 Variationer i installerad effekt

årligaDen medelproduktionen till och med 1992 i Plan 93 till uppgå tillrapporten attanges
64,9 TWh 6.2.tabellse Den prognostiserade framtida årsproduktionen 67,2 TWh. Underär
åren har det svenska kärnkraftsprogrammet uppvisat mycket goda driftsresultat fram 1992och till
inträffade mycket incidenter eller olycksfall betydelse. finns ingetDet pekar deattav som
svenska reaktorerna kommer uppvisa driftsresultatbättre andraunder halvan deras totalaatt av
driftstid under den första.än Effekthöjningar har genomförts relativt nyligen, inträffademen
händelser den tiden har visat de svenska reaktorerna kan stå inför vissasenaste att nu
åldersrelaterade problem. En konservativ hållning till framtida produktionsresultat skullemer
kunna lämpligt.vara

SKI har uppmärksammat detta problem i tillFörslag avgifter för dr 1994 slutligenharmen
föreslagnaSKBs för produktion. uppfattningNACs dockaccepterat är attprognos man som

försiktighetsåtgård borde detta under omprövning. förefaller optimistiskaDetta som om
antaganden produktion kan ha balanserats konservativa antaganden varaktighetenmotom om av
det övergripande livslängd. NAC rekommenderarprogrammmets ett noggranntmer
förhållningssätt vid analys sådana scenarier.av

Tabell 6.2

ÅrligaKommersiell drift- Energiproduktion medelvärden
Reaktor ;immun A222 1223-start

Bl 1975-07 67,2 3,9 4,1
E2 1977-01 62,8 4,2 4,1

R1 1976-01 74,0 4,6 5,5
R2 1975-05 77,2 4,5 5,6
R3 1981-09 60,8 5,5 5,9
R4 1983-11 58,2 6,5 5,9

01 1972-02 56,0 2,7 3,0
02 1974-12 69,9 3,9 4,1
03 1985-08 59,2 8,1 7,9

F1 1980-12 79,3 6,6 6,6
F2 1981-07 73,5 6,4 6,6
F3 1985-08 59,0 7,9 97

67,2Totalt 64,9
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Övergripande6.2.3 analys

93 introducerat programvariationer. Till exempel:Plan harRapporten

alternativa fall för kraftproduktion:D tre
Alla i drift 2010Alt 1 reaktorema t.o.m.

i drift i 25 årAlt 2 Alla reaktorerna
40Alt 3 Alla reaktorerna i drift i år

ivilket kan resulterakonstruktionskoncept för behållare för bränsleanväntD nyttett
kostnadsförändringar.

djupförvar förstplacering itvåstegsmetod för inkapsling bränsle ochanväntD en av
10% i pilotprogram.ett

ochpå struktureratuppfattning förekomsten osäkerheter kan hanterasNACsDet är ettatt merav
fleraomfattande Idagmångsidigt troligen form känslighetsanalysisätt, parametrar.av en

kombinera dessa med andrafrån driftslängdsscenarier,resultat olika utan atttrepresenteras
parametrar.

innefattande alla variabler ochmåste framövergripande kostnadssystemNAC tasatt ettanser
meningsfullt resultat.identifieras förkostnadssystemets skagränser ettattatt merge

6.3 Kostnadsuppskattningar

6.3.1 Variationer i realränteantagande

tabellerutförts, där SKBsharfinansieringsanalys det svenska avfallsprogrammetglobalEn av
totalabas. Deñnansieringslagenkostnader relaterade till använtsavseende som

analyserats.kapital harinvesteratkänslighet realräntasystemkostnadernas antagenm.a.p
variationer ide möjligasammanhangdärefter förKänslighetsanalysen har använts att ettge

kostnadsuppskattningar identifierat.enskilda NACsom

40 år.2010, 25 år,93 inkluderatsalternativen från Plan harAlla SKBs rapporttre
tabellersiffermaterialet i SKBs ärjämförelser, dåförBeräkningarna skall användas enbart

beräkning utförts1994 liknandetill avgifter för harinexakt. rapport Förslagrelativt I SKIs en
totalasig denanvänderberäkningar. SKIhuvudsakliga skillnader jämfört med NACsmed två av

tillrelateratskostnaderanvänder sig deframtida medan NACkostnaden, somav
förslaget fördåtotalkostnadenkorrekt användagivetvisfinansieringslagen. Det är att
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anläggningsavgift förbereds. Den enda anledningen till NAC valt finansieringsplanens siffroratt
fannsde tillgängliga funktion skillnadentiden. andraDen SKI har valtäratt attvar som en av

uttrycka kostnadema i l994-års penningvärde, l993-årsmedan NAC valt penningvärde. Seatt
6.3tabell och figur 6.1.

I utvärdering harNACs realräntan varierats mellan 1.596 35%. ñnneroch NAC det inte för
troligt förvänta sig högre avkastning under mycket lång tidsperiod.att en en

avgiftenDen ärliga för bestämma avkastningen har till 1,9 öreKwhanvänts underatt sattssom
hela perioden.

Tabell 3
MSEK

Totalintäkt15% 32.157 26.561 41.756
Totalkostnad 33.371 32.580 34.990
Differens -l.214 -6.0l9 6.766

2.0% Totalintäkt 31.307 26.059 39.864
Totalkostnad 30.088 29.570 30.725
Differens 1.219 -3.511 9.140

25% Totalintäkt 30.503 25.578 38.140
Totalkostnad 27.244 26.936 27. 167
Differens 3.258 -l .358 10.973

3.096 Totalintäkt 29.743 25.119 36.565
Totalkostnad 24.772 24.624 24. 183
Differens 4.971 495 12 382

.

35% Totalintäkt 29.023 24.680 35.122
Totalkostnad 22.611 22.585 21.665
Differens 6.411 2.094 13.457
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6.3.2 Programvariationer

Om jämförelsedata rivningskostnaderavseende från kapitel 5 läggs in i den beskrivnaovan
modellen för finansieringsanalys, kommer resultatet förändras i enlighet med tabell 6.4 ochatt
figur 6.2.

Förändringarna är:

Rivningskostnadema har höjts till nivå med internationellöverensstämmeren som en
medelnivå enligt tabell 5.3. 9 920Den svenska medeluppskattningen 3är +x x
1080 96012 MSEK. internationella medeluppskatmingen inkluderat denDen är
svenska exkluderat den andra tyska 1.705 MSEK. Skillnaden l2xl705 -960årmen

8.940är MSEK och jämt utslagen respektive rivningsperiod för olika drifts-är deöver
alternativen.

Uppskattning rivningskostnadema Trojan-förändrats i enlighet medharav
uppskattningarna. RinghalsVarje reaktor kostar 2.609 riva jämfört med SKBsMSEK att
2- uppskattning tillpå 957 ökning totalt 19.824 MSEKMSEK, vilket innebär en
projektet.

Tabell 6.4
Realränta 25%.

MSEK

38.140Basaltemaiv Totalintäkt 30.503 25.578
27.Totalkostnad 27.244 26.936 167
10.973Differens 3.258 -l .358

38.140Rivn.1. 30.503 25.578Totalintäktovan
33.32932.412 30.563Totalkostnad

4.984Differens .909 81 1-1 4.

Rivn.2. 30.503 25.578 38.140Totalintäktovan
38.698 35. 10337.927Totalkostnad
-13.120 3.037Differens -7.424

förrivningskostnader möjliga, tillräckligtDe högre NACs utvärdering är storaantyttsom vara
allvarligt avfallshanteringssystemet byggerundergräva den finansiella det svenskabasatt som

Ävendriftsalternativen realräntan,i 2010 fallet NAC antagit högstaZS-års drift. i därresp.



m s w m

ä

.. .

.. .
. . .

. ..

. ..

m . . .
. .
. .
. .
. . 7. . % ...

.. .

.. .

.. .

.. .

...

..

.. .

...

... m, .. .

... Å .. .

...

...

m ..4
. .4

,. . .. .
...
...
...
.
.
.
.
.
...
.. .
.. .
...
... VÅ .. .
...
.. .
.. .
...

Ö mom
TFI



108SOU 1994: 455

Kapitel s ss

kommer det finnas för signifikant ökningbehov kWh-avgiften kostnaderna skallatt en av om
kunna täckas fullt ut.

Alternativet 40-års drift mycket okänsligt för förändringar. Anledning tillär detta är:mer

omfattningNär ökar, hålls reaktorerna i drift under längre period,EI programmets
medför påverkarvilket intäkter erhålls längre period förändringarunder ochatt en

relativt mindre del totalkostnaden.en av

Kostnaderna uppstår i förhållande till intäkterna. relativa effektenmycket DenEI senare
förändringar uppkomna i relativt ringa jämfört andraprojektet med deärsentav

2010, 25 år alternativen.

6.3.3 Slutsatser

viktigaste slutsatsernaDe är:

alla 40 år, ñnansieringssätt klara möjliga1 Om reaktorerna i drift under kan nuvarandeär
systemkostnadsökningar, antagit. Alternativeteller lägre realränta den SKBänen som
25-års drift å inte finansiera avfallssystemet vid avgiftsnivåandra sidan kan nuvarande
på 1,9 örekWh.

2 Nivån på kWh-avgiften mycket känslig för realräntcsats.är antagen

3 kärnkraftverk till 20 miljarder SEKSKBs uppskattning kostnader för rivning är uppav av
kostnadsökningjämförbaralägre uppskattningar gjorda för andra reaktorer. Enän av

livslängdökar elleroch reaktorer-nasdenna storlek kan enbart täckas realräntaantagenom
längre vad antagits i basalterantivet.är än som
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viktigasteDe antagandena for Prompt DECON i kostnadsuppskattrtingTLG

1 Rivningsstart 1998. sistaDen bränsle skickas till amerikanskaanvänttransporten av
energidepartementetswSDOE 2018,anläggning med antagandet USDOE klararatt

tidplan fornuvarande byggnation och licensiering anläggningen till 1998.av

2 Friklassning område för industriell vilket innebärverksamhet, kontorsbyggnader,attav
fonåd- lagerbyggnader,och underhållsverkstäder och andra användbara byggnader
lämnas kvar.

3 Segmenterad bortforsel reaktorinneslutningen.av

Ånggeneratorer bortfors4 i stycke.ett

Dekontaminering5 och nedgrävning sekundärsystemkomponenter erfordras inte.av

HuvudturbinGeneratorD
HuvudkondensorI:I
Återvärmare fuktseparatoroch
Matarvattenvärmare, kondensatsystemochmatarvatten-

5 kemisk dekontamineringIngen reaktorkylsystemet.av

fram7 uppskattade rivningskostnader i 1993 årliga utgifter i löpandeTa dollar med
penningvärde.

överföra8 bränsle torrforvar vid alternativen,använt till DECON och SAFSTORPrompt
där överför-ingen 1998.skall avslutadvara
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UE-PGE900
Alexanderson-Crøss-MaroldSZ

Fråga: Vilkainvesteringsarttagandenfrån NDT Kdrnkrajiavvecklingyønden, anmärkn. använderNi ochhurövers.
förhåller de tillsig antagandenai UE-79
Svar: skapadeVi portföljer, långsiktigtvå och medellång,för delvarje fonden. fondenVi kommeren en antar attav

användaden långsiktigapor-fölien fondens resultat kan täckaförväntat behov likvida medelför deatt om av
kommande aren. I falltio fonden använderdenmedelldngaporföljen. Tabellennedan vilkavisarannat antar att

och mängder värdepapper portföljvarje innehåller. Vi forutser kommer hatyper investeringarnaav att att en
avkastning 8,5%före skatt, de kommunalapd obligationema5,3%, ochjöretagsobligatiotterna6,75%.

Säkerhet amma Ansikte

Kvalificerad: Procent Procent

KommunalaObl. 50 25

FöretagsObl. 50 30

Förräntning 0 45

Icke kvalificerad: Procent Procent

KommunalaObl. 95 50

FöretagsObl. 5 0.

Färrdntning 0 50

Som släppte skattemyndighetenrestriktionerna kvalificerade tillätpd fonder 1993, ochnoteras januariovan
fonderna investerapá för erhållaaggressivt högreavkastning.I UE-79, 85% deatt sättett attmer antog att av
kvalificeradeoch ickekvalificeradefonderna investerades skattebeñiadefonder förrdntning,i med6,45% 15% av
den kvalificeradefonden riksbankensi fond med förrdntning8 % och kvalificerade15 den icke fonden% iav
färetagsfondemamed9,25%föndrttning. PGE inlaga 914 visar avkastningarpå kapitalinvesteratantagna mer

detalj.i

Fråga: Vilka Era skatteantagandendr

Svar: Vi använder antaganden finns i UE-79för den kvalificerade fonderna,delen förutomsamma som attav
skattesatsenhar .sjunkit20 %. Avseendede ickekvalificeradedelarna UE-79 fonden betaladei skattantog att,

från PGE. Vi skatternyndighetentittar pd PGEsfondde och kommerPGE betalaseparat vet attnu att att
upplupna skatter pd kundintükter till den icke kvalificeradefonden. fastställaFör intdktsbehovetunderatt
testperioden, nuvarandelatnder fondbidrag åtnjuterfördelarna framtida skatteavdragförantar att somger av
rivningsaktiviteter. balanserarVi dennanuvarandefördel för kundernamed beskattninguppskjuten eltanfen.pden
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fondadministralionskostnadernaför dennaFråga: förvaltnings-Vad od:är

Årlig iadministrationsavgii ytterligar 0,5värde.portföljen:Svar: förutser ärliga fondavgiñer %Vi på 0,1 ärav
företagsfondershantering.kommunalafonder ochför värdepappershantering, förodt 0,25 %

bidragetkalkylera det årliganödvändigaförFråga: några andra antagandenVar att

anmärka.NDTKämkrafiavvecklingsfonden,grund DECON,kommerinte övers.Svar:Ja. På Promptatt antarav
bidrarPGEDärmedförutsätterrivningskostnaderdeförsta åren.fonderför betalaallaha tillräckliga attatt att

fonden.tillgängligablir itillbaka medfonden betalameddessa vilka kommer ränta näratt pengarnasummor,

dollarmiljoner U.Sräntekostnad 24,8uppskattad påmed totaltViförutserfinansieringskostnaderpå 6,55, en
till detfondenkvalificeradeden ickekommer utnyttjaunder tolvårsperiod. PGEDessutom att uppantar atten

skattefördelarrtafonderna kan maximerakvalificerade såhävda resultatet de använderdeminimala innan att
relateradetill rivning.

från NDTFråga: hävda resultatVad minstaär

tillräckligaupprätthållerkrajibolagenkräveranmärk.amerikanskakärnkrajiinspelctionenSvar:NRC,den övers. att, Vtfilllfåüaálkanhändelse rivning intetillfonder anläggningarna SAFSTOR-sratusiADTför återförai attavatt
krav.klarar dettakvalificeradefondenden icke5 miljonerminiminivåpå iantar att en

till UE-79detÄr förhåller sigoch hurvadbaseradepåföreslagna årliga intäkterFråga: PGEs sagt ovansom

kommerdiskuteratsantagandenmed UE-79.Baseratpåidentiska deiochintäkternaSvar:Ja, ovan,är nästan som
nominelltdettagrundunder 1995. På ärdollar åröka till 15.113.000 U.S. ettNDTs intäkter attavatt per

antagandenaibas. Omjämförbarnormaliseradeplan tilldelvisbelopp, omräknaUE-79suppräknat måste en
uppräknadenominelltdetkommeroch skatter,avkastningNDTsanvändsfär kostnadsuppskattningarna,UE-79

ochendastdrevPGE ingrundPåhade 1991.dollar,bli miljoner U.Sårliga beloppet 13.9 attstartat avatt om
periodenfördollarmiljoner U.Sbeloppet15,06till blir1994,miljoner årligen underåren 1991bidrog med 2211.

intäkter.föreslagitmedvadintäkt. Dettatotalatill 2011för uppnå stämmernästan1995 somatt samma
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Trojan rivningsfond

Antagande återbetalningom

uppräkning BNP 4,0%Antagen av
efterBeskattningsbar div. 73,2%vinst

Ickekvalificeradskattesats 35,23% deLs-tatsskattingen
Kvalificeradføndskanesats 35,0% 1993
Kvalificeradføndskattsats 22,0% 1994-1995
Kvalificerad frånføndskattsats 20,0% 1996-01-01
Kvalificerad skattdömtdrufaktør 0,0%

Alternaitv mycketlång tidshorisønt...1: 10 dr

Kvalificeradefonder Avkastning Kommunala Företags- Port-
fäljvimtoblig. oblig.

Nettøvinst före skatt 1,30 2,75i 4,50
Vinst %före skatt 5,30 6,758,50

Portfölj, fördelning 30,004511 25,00

0,10Fondavgifier % 0,100,10
0,25Admkøstnader% 0,250,50

intakter underNettoav

% efterNettøvinsti
1,510,95 0,99skatt 1994-1995 2,16

efterskattVinsti %
4,99 5,511994-1995 4,956,16

%Nettovinsti
1,12 1,62efterskatt 951996- 2,32

efterVmsti %
5,624,95 5,12skatt 1996- 6,32
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kvalificeradefonder:Icke

Kommunala Port-Företags-AvkastningKvalificeradefonder
fäljvinstøblig.øblig.

2,751,30skatt 4,50%föreNenovinsti
6,755,308,50före skattVinst %i

0,X50,0050,00färdelningü:Portfölj,

0,100,100,10Føndavgifier %
0,250,250,50AdmJcoxtnader%

Nettointdlcerunder

% efteriNettovinst
.430,15 10,951,92skatt

4,15 5,454,95skatt 5,92% efterVinsti

vninggfondTrojan n

återbetalningAntagandenom

ttdshorisønt...3-7årmedellångAlternativ 2:

Port-Kommunala Färetagx-AvkastningKvalificeradefonder
fäüvinstoblig.oblig.

2,251,10före skatt 4,50%Nettovinsti
6,755,308,50i före skattVinst

5,0095,00färdelning% 0,00Portfölj,

0,100,10Føndavgiier % 0,10
0,250,250,50Adnnkøstnader%

underNettøintalaer
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Nettovinsti % efter
:kan 1994-1995 2,16 0,95 0,99 0,97
Vinst % efterskatti
1994-1995 6,16 4,95 4,99 4,97

Nettovinst % efteri
skatt 996-I 2,32 0,95 1,12 1,03

Vinst efteri % skatt
1996 6,32 4,95 5,12 5,04

Ickekvalificeradefonder:

Kvalificeradefonder Avkastning Kommunala Företags- Port-
øblig. øblig. fälivimt

Nettovinst i förei skatt 4,50 1,10 2,25
Wim förei % skatt 8,50 5,30 75

Ponfälj, fördelning % 0,00 95,M 51D

Fondavgiier % 0,10 0,10 0,10
Adm.kostnaderi 0,50 0,25 0,25

Nettointdkterunder

Nettavinst efteri %
:katt 1,92 0,95 0,15 0,91

Vinst eñeri % skatt 5,92 4,95 4,15 4,91

Anmärkning: obligationervinstpå alternativi lägre2 alternativ kortare läptid.i 1dr an p.g.a
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vningsfondTrojan

Interimsjinaruiering

miljoner.575Skall överstigainte

loptid: kreditmedellangd 5 dr, PGEpdAntagen

iInflation 4,00
%1,50Avkastning
50,75Kredit

Förvaltnings-
kostnader 0,25

Rdmekostnader
6,50 %skattföre

Verkliga ränte-
förekostnader

2,50skatt

likvidapåVmstnivá reserver

penningmarlmadsfondertillflyttasBegdrdafonderföre kand betaldatum.dagar90 antages

penningmarknadsfonder:pdVinstnivd

Kvalificeradefonder

750,25 %inflation%före skatt minusVinst i
2,9394-95penningmarknadejler skatt%Vinst pdi
3,00qterpenningsmarknad skatt 96-5Vinst i pd

kvalificeradefoIcke

753.inflation 0,25%fore skatt minusi %Vinst
43eller skattpenningmarknadE påWnsti
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