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Sammanfattning 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har utifrån tillståndshavarnas inlämnade kost-

nadsberäkningar för 2013 och SSM:s kostnadsjusteringar av dessa beräknat avgiften 

enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall 

m.m. (Studsvikslagen) till 0,12 öre per levererad kWh kärnkraftsel för perioden 

2014 till 2017. I avgiftsberäkningen har dock ingen hänsyn tagits till kvarstående 

osäkerheter i underlaget. 

 

SSM:s beräkningar visar att det diskonterade nuvärdet för åtgärder enligt Studsviks-

lagen uppgår till 1743 miljoner svenska kronor. Detta belopp består i sin tur av två 

delsummor. Den första delsumman uppgår till 1512 miljoner svenska kronor och 

anger nuvärdet av de kostnader som har lämnats av respektive tillståndshavare i 

deras kostnadsberäkningar för 2013. Den andra delsumman utgör nuvärdet av de 

justerade kostnader på 231 miljoner svenska kronor som SSM valt att addera till de 

inlämnade kostnadsberäkningarna.  

 

Årets beräkningar visar även att om avgiften hålls oförändrat på nuvarande nivå 0,3 

öre per levererad kWh kärnkraftsel till utgången av 2017 förväntas ett ej säkerställt 

övervärde på cirka 540 miljoner kronor. Detta kan bidra till att finansiera kvarstå-

ende osäkerheter som exempelvis kostnadsfördyringar, tidsplaneändringar och för-

ändring av de prognostiserade inbetalningarna. Det ej säkerställda övervärdet har 

därmed minskat med ca 112 miljoner svenska kronor jämfört med 2012. Denna 

minskning förklaras främst av att skulderna i systemet ökat som en följd av minskad 

osäkerhet av rivningskostnader för det permanent avställda värmekraftverket i 

Ågesta genom omvärderade kostnader beroende på en ny rivningsstudie, en fortsatt 

sjunkande räntenivå samt att den framtida förväntade inbetalningstiden minskat från 

fem till fyra år, vilket reducerat tillgångarna och därmed balansomslutningen.  

 

För att SSM ska kunna säkerställa nivån på övervärdet krävs att tillståndshavarna 

redovisar väl genomarbetade kostnadsberäkningar med tyngdpunkt på osäkerhets-

analyser inom de närmaste två åren. Detta behov ska ställas i relation till att den 

återstående inbetalningstiden till Studsviksfonden enligt riksdagsbeslut förväntas 

upphöra vid utgången av 2017. Det är därför viktigt att kvaliteten i kostnadsberäk-

ningarna förbättras så att SSM kan redovisa tillförlitligare avgiftsberäkningar där 

osäkerheterna kan beräknas.  

 

SSM:s bedömning är att nuvarande avgiftsnivå på 0,3 öre per levererad kWh bör 

fortsättningsvis gälla även för 2014. Orsaken till detta är att det återstår ett arbete för 

tillståndshavarna med att identifiera, värdera och upprätta kvalificerade beräkningar 

av kvarstående osäkerheter. Detta gäller först och främst de kostnader som följer av 

de nya rivningsstudierna för Ågestareaktorn samt för forskningsreaktorerna i 

Studsvik, men omfattar även de övriga kärntekniska anläggningarna för vilka 

SVAFO eller SNAB är tillståndshavare. SSM har i årets granskning även identifierat 

kvarstående oklarheter som kräver förtydliganden i kommande kostnadsberäkningar 

som exempelvis beräknade avfallsvolymer till SFR respektive SFL. 
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SSM framhåller att en central del i det återstående arbetet är därmed att skapa över-

ensstämmelse mellan kostnadsberäkningar med tillhörande osäkerhetsanalyser, riv-

ningsstudier och gällande avvecklingsplan (inklusive avfallsplan) för anläggningar-

na. 

 

SSM:s sammanfattande bedömning är att en beräkning av avgiftsnivån som bygger 

på ett underlag där tillståndshavarna har vidtagit åtgärder för att noggrant och sys-

tematiskt identifiera och kvantifiera osäkerheterna tidigast kan ske under gransk-

ningen av KB15, vilket kräver att uppdaterade rivningsstudier, som är avstämda mot 

avvecklingsplaner, lämnas successivt från och med januari 2014 men dock senast i 

januari 2015. Dessa hålltider är behövliga för att SSM ska ha en förutsättning för att 

kunna göra en fullständig bedömning av förutsättningarna för att Studsviksfonden är 

fullt uppbyggd vid Studsvikslagens upphörande vid utgången av 2017.   

1. Bakgrund  

Enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall 

m.m. (Studsvikslagen) [1] ska reaktorinnehavarna betala en avgift för avveckling av 

vissa verksamheter vid äldre anläggningar i Studsvik inklusive de permanent av-

ställda forskningsreaktorerna R2/R2-0, den permanent avställda kraftvärmereaktorn 

i Ågesta och industriområdet vid Ranstadsverket. Avgiften är för närvarande 0,3 öre 

per levererad kWh.  

I 5 § Studsvikslagen anges att den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet till sådan verksamhet som avses i 1 § ska lämna kostnadsberäk-

ningar för verksamheten och åtgärder som avses i 1 §. Av 2 § förordningen 

(1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studs-

viksförordningen) [2] framgår att kostnadsberäkningen ska ange: 

1. den förväntade totala kostnaden för avveckling av berörd anläggning 

2. de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de tre närmast kom-

mande kalenderåren för: 

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och 

kärnämne som inte ska användas igen, 

b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk 

anläggning, 

c) rivning samt mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från 

rivningen, specificerat för varje anläggning. 
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Kostnadsberäkningarna ska ses över årligen och senast den 7 januari varje år lämnas 

till SSM. SSM ska enligt 10 § Studsviksförordningen senast den 1 september varje 

år anmäla till regeringen om avgiftsbeloppet enligt 3 § Studsvikslagen behöver änd-

ras. Avgift enligt Studsvikslagen kan tas ut till och med utgången av 2017.  

2. Inlämnade kostnadsberäkningar 2013  

2.1. Allmänt om kostnadsberäkningarna  

Avgifter enligt Studsvikslagen syftar till att säkerställa kostnadsbidrag för avveck-

ling och återställning av anläggningar och omhändertagande av restprodukter från 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som tidigare bedrivits i samband med upp-

byggnad av kärnteknik i Sverige. För industriområdet i Ranstad gäller att detta ska 

återställas till följd av tidigare bedriven kärnteknisk verksamhet. 

Anläggningar och verksamheter som omfattas av Studsvikslagen är vissa kärntek-

niska anläggningar i Studsvik, den permanent avställda kraftvärmereaktorn i Ågesta, 

industriområdet vid det nedlagda Ranstadsverket samt hantering och slutförvaring 

av de restprodukter som uppstått vid dessa anläggningar. Vissa av dessa anläggning-

ar är redan avvecklade och rivna som exempelvis Sveriges första forskningsreaktor 

R1 i Stockholm, det aktiva centrallaboratoriet (ACL) med den tillhörande fläktan-

läggningen (ACF) samt Van de Graaff-anläggningen. 

 

I januari 2013 har AB SVAFO (SVAFO), Ranstad Industricentrum AB (RIC), Upp-

sala universitet och Studsvik Nuclear AB (SNAB) lämnat kostnadsberäkningar för 

kostnader från och med 1 januari 2014 (KB13). I granskningsrapporten avser refe-

rens till KB13 aktuell kostnadsberäkning för respektive tillståndshavare. 

I avsnitten 2.2–2.5 redogörs för respektive tillståndshavares KB13. Slutligen presen-

teras en sammanställning av kostnaderna från samtliga inlämnade KB13 i avsnitt 

2.6. 

2.2. AB SVAFO 

SVAFO har liksom tidigare år lämnat en kostnadsberäkning enligt Studsvikslagen 

[3] som omfattar de anläggningar som SVAFO ansvarar för som tillståndshavare. 

Detta innefattar i huvudsak: 

 

 Forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik med tillhörande byggnader. 

 Det aktiva centrallaboratoriet (ACL). 

 Fläktanläggningen (ACF). 

 Van de Graaff-anläggningen. 

 Behandlingsanläggningen (HM). 

 Bergrumslagret (AM). 

 Aktiva tråget (AT). 

 Tank- och siloanläggningen (TS). 
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 Hallen för aktivt avfall (AU). 

SVAFO svarar även, i egenskap av innehavare av kärntekniska tillstånd, för viss 

hantering och slutförvaring av kärnavfall, kärnämne och annat radioaktivt avfall, 

samt hantering och slutförvaring av kärnbränsle. Utöver detta har kostnaderna för 

avveckling av den permanent avställda kraftvärmereaktorn i Ågesta inkluderats i 

SVAFO:s kostnadsberäkning, vilket har gjorts på uppdrag av moderbolaget tillika 

tillståndshavaren, Vattenfall AB (Vattenfall). 

 

Två övergripande förändringar har gjorts i rapportstrukturen för KB13. För det 

första har avvecklingsstrategin inarbetats i programplanedokumentet, där SVAFO 

ser avvecklingsstrategin som ett paraplydokument till alla avvecklingsplaner för 

anläggningarna. För det andra har en beskrivning av beräkningsgrunderna för kost-

nadsposten kärnavfall och kärnämne införts som bilaga till rapporten. 

 

För att ta hänsyn till den framtida reala kostnadsutvecklingen i kostnadsberäkningen 

har SVAFO tagit hjälp av SKB, som använder en bedömning av Externa Ekono-

miska Faktorer (EEF) i deras kostnadsberäkningar för kärnavfallsprogrammet. Me-

toden användes första gången i KB12 och SVAFO har för avsikt att successivt vida-

reutveckla metoden. SSM har liksom föregående år valt att använda SVAFO:s KB13 

exklusive EEF:er. Metoden med EEF:er behöver utvecklas och utvidgas till att om-

fatta även övriga tillståndshavare för att säkerställa ett enhetligt beräkningsunderlag 

och en därav given enhetlig bedömning. Av dessa anledningar används SVAFO:s 

beräkning exklusive EEF:er inom ramen för det beräkningsarbete som SSM gör (se 

avsnitt 5). 

 

I jämförelse med det program som låg till grund för KB12, föreslås i KB13 inga 

större förändringar. Vissa mindre justeringar har dock genomförts: 

 

 Operativa skedet för avvecklingen av kraftvärmereaktorn i Ågesta har flyt-

tats fram till 2019–2024 (2017–2023 i KB12). 

 Avvecklingen av f.d. uranförrådet (UF) har senarelagts till 2026 (2023 i 

KB12). 

 Resurserna för delområdena Anläggningar i drift samt Företagsövergrip-

ande har höjts för 2018 och 2019. 

 Minde insatser för slutavveckling av anläggningarna upplagsplatsen (UA) 

och avfallsskjulen (AS 1–4) planeras under 2026. 

SVAFO har beräknat kostnaderna för samtliga åtgärder från och med 2014, exklu-

sive EEF, till 1427 miljoner kronor. De beräknade framtida kostnaderna för KB13 

har ökat med 241 miljoner kronor jämfört med KB12. 

 

Den största delen av kostnadsökningen 155 miljoner kronor förklaras av högre pro-

jicerade rivningskostnader för rivning av den permanent avställda kraftvärmereak-

torn i Ågesta, vilket baseras på en ny rivningsstudie som utförts av det amerikanska 

företaget TLG som granskats och kompletterats av Vattenfall. Kostnaden för kärn-
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avfall och kärnämne har ökat med 24 miljoner kronor. SVAFO vill dock framhålla 

att underlaget för den långsiktiga bedömningen av kostnadsnivån för kärnavfall är 

osäkert. Ett arbete pågår för att minska osäkerheten.  

Tabell 1. Framtida kostnader redovisade av SVAFO (Redovisas i miljoner 

kronor och prisnivå januari 2013).
1
 

Anläggning/År 2014 2015 2016-2049 Totalt 

Kärnavfall och kärnämne 15 14 256 285 

Avveckling R2/R2-0 56 77 170 303 

Avveckling Ågesta 8 8 287 303 

Avveckling övr. anläggningar 8 5 166 179 

SVAFO centralt 33 33 292 358 

SVAFO totalt 120 137 1171 1 427 

Källa: SVAFO, KB13. 

2.3. Ranstad Industricentrum AB 

RIC är den juridiska person som enligt 10 § kärntekniklagen ansvarar för att säkert 

avveckla och riva de anläggningar som är lokaliserade inom industriområdet vid 

Ranstadverket på ett strålsäkert sätt. 

KB13 behandlar endast de åtgärder som ingår i dokumentet Avvecklings- och riv-

ningsplan för anläggningen i Ranstad [4]. KB13 bygger på de explicita planerings-

antagenden som finns i en reviderad avvecklings- och rivningsplan från 29 maj 2011 

[5] och baseras på samma kalkylmodell som tillämpats vid framtagning av KB11 

respektive KB12.  

De kostnader som presenteras har anpassats till faktiska erfarenheter från genom-

förda rivningar inom industriområdet vid Ranstadsverket. KB13 innehåller konkreta 

planer för sanering och bortskaffande av restprodukter. Den plan som ligger till 

grund för KB13 förutsätter dock vissa dispenser från gällande föreskrifter från SSM, 

SSMFS2008:1[6]. RIC befinner sig i aktivt rivningsskede och omfattas därmed av 

de krav som gäller för förnyad avvecklingsplan med kompletterande redovisningar 

enligt SSMFS2008:1.  

Kostnaderna i KB13 från och med 2014 har beräknats till 83,7 miljoner kronor och 

inkluderar ett påslag med 14 procent för eventuellt tillkommande avvecklingskost-

                                                           
1
 Summeringarna innehåller avrundningsdifferenser. 
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nader. Det procentuella påslaget motsvarar ett belopp på i storleksordningen 

10 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna står den grupp som administrerar och 

koordinerar den aktiva rivningen av anläggningarna för nästan en tredjedel (31 pro-

cent). Den näst största kostnadsposten är konventionell rivning som står för 26 pro-

cent av de totala kostnaderna. Jämfört med KB12 har kostnaderna reducerats med 13 

miljoner kronor. När vi istället räknar från april 2012 till december 2012 – d.v.s. 

mellan tiden för inlämnande av KB12 respektive KB13 – är dock kostnadsminsk-

ningen totalt 18 miljoner kronor. Det främsta motivet till reduceringen av kostnader-

na är lägre prognostiserade arbetskostnader samt nya bedömningar som resulterat i 

ett minskat personalbehov och därmed lägre personalkostnader. Totalt bedöms att 

insatser av egen personal, inhyrd personal och konsulter under perioden 2014 – 2016 

förväntas minska från tidigare uppskattning på 325 manmånader till 254 manmåna-

der. Detta motsvarar en minskning med 22 procent. 

En annan faktor som reducerat kostnadsberäkningen är att kostnader för en lokal 

deponi har tagits bort, vilket förväntas resultera i lägre kostnader för omhänderta-

gandet av restprodukterna. Detta medför dock i sin tur ökade volymer av farligt av-

fall till SAKAB:s deponi, vilket medfört en kostnadsökning på 2 miljoner kronor för 

denna kostnadskategori. Kostnaden per kubikmeter för mottagande till SAKAB:s 

deponi har genom ett aktivt förhandlingsarbete reducerats från 1500 kronor till 

1000 kronor per kubikmeter.  

Vidare har kostnaderna minskat för radiologisk kartläggning. Denna planändring har 

minskat investeringsbehovet med 0,7 miljoner kronor. Vidare har krav på en fång-

damm bortfallit, vilket minskat kostnaderna med 1,7 miljoner kronor. Då kravet på 

en deponi inom Ranstadsområdet har bortfallit efter omvärdering från Länsstyrelsen 

i Västra Götaland. Den nya lösningen innebär en total kostnadsminskning med 

8 miljoner kronor. 

Från och med 2014 förväntas det återstående arbetet bli rivning av den stora lakhal-

len med den tillhörande mindre lakhallen ”lakverket”. I KB13 framhålls även att 

vissa åtgärder på en pumpledning från Blackesjön till Hornborgarån kan bli behöv-

liga. Denna aktivitet har skattats till ett belopp på en miljon kronor och är en ny 

aktivitet i kostnadsberäkningen. Här finns det dock enligt RIC en risk för att kostna-

derna kan komma att överstiga den upprättade skattningen. Detta baseras på en be-

dömning som gjorts av RIC utifrån krav från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbe-

tet ska enligt gällande plan vara avslutat till utgången av 2016. Denna sluttidpunkt 

gäller för planeringsförutsättningen om återställning till industrimark. RIC framhål-

ler att kravbilden från Länsstyrelsen i Västra Götaland avseende återställningsar-

betets slutpunkt är oklar.  
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Tabell 2. Framtida kostnader för återställning av industriområdet i Ranstad 

(Redovisas i miljoner kronor och i januari 2013 års priser). 

Anläggning/År  2014 2015 2016 2017 2018-2049 Totalt 

Ranstad  31,2 24,0 26,3 0,0 2,2 83,7 

Källa: RIC, KB 13        

2.4. Uppsala universitet  

KB13 för Uppsala universitet, som ansvarar för Neutronforskningslaboratoriet 

(NFL) enligt strålskyddslagen, innefattar kostnader för avställnings- och servicedrift 

samt rivningskostnader för byggnaden som ligger i anslutning till de permanent 

avställda forskningsreaktorerna R2/R2-0. Vidare har administrationskostnader för 

universitetets interna arbete medtagits. Administrationskostnaden beräknas till cirka 

790 000 kronor per år. 

Uppsala universitets planeringsförutsättning i KB13[7] är att NFL-byggnaden är 

friklassningsbar. Detta baseras på en utredning med radiologisk kartering från 2009. 

Uppsala universitet har lämnat in en ansökan med begäran om friklassning till SSM 

och man väntar nu på ett definitivt beslut [8]. SVAFO har lämnat in ett remissvar till 

SSM, vilket är en förutsättning för handläggning av ärendet ska kunna ske.  

Uppsala universitet vill så snart som möjligt få ett friklassningsbeslut eftersom lag-

stiftning och föreskrifter med nya krav kan utvecklas och ändras, vilket är kostnads-

drivande faktorer. 

SVAFO har i samarbete med firman Hjobo Entreprenad AB tagit fram en ny riv-

ningskalkyl för NFL-byggnaden på uppdrag av Uppsala universitet. Uppdraget avser 

en konventionell rivning av en friklassad byggnad samt ett åtagande som innebär 

återställande av tomtmark. En totalsammanställning har gjorts av SVAFO där sum-

man för rivning av NFL-byggnaden uppgår till 6,1 miljoner kronor samt med till-

kommande kostnader för servicedrift på 790 000 kronor per år, det vill säga totalt 

6,9 miljoner kronor. Denna uppgift skiljer sig från föregående års underlag i vilket 

rivningskostnaden uppskattats till 18,4 miljoner kronor, baserat på en kostnadsbe-

räkning utförd av Akademiska Hus
2
. Det bör observeras att det skiljer i mängden 

avfall till deponi och transporter i de olika beräkningarna av kostnad för rivning och 

avveckling av anläggningen.  

 

                                                           
2
 Akademiska hus är fastighetsägare och äger neutronforskningslaboratoriet i Upp-

sala. 
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Tabell 3. Framtida kostnader redovisade av Uppsala universitet   

(Redovisas i miljoner kronor och i januari 2013 års priser). 

Anläggning/År 2014    Totalt 

NFL 6,9    6,9  

Källor: Uppsala universitet, SVAFO och Hjobo Entreprenad AB. Kostnadsberäk-

ning för bidrag till avveckling av universitetets neutronforskningslaboratorium i 

Studsvik (NFL), KB13. 

2.5. Studsvik Nuclear AB  

SNAB lämnar sedan ett par år tillbaka en separat kostnadsberäkning KB13 enligt 

Studsvikslagen [9] till SSM. Innan 2011 så har SNAB:s anläggningar inkluderats i 

den kostnadsberäkning som lämnas av SVAFO. Årets kostnadsberäkning omfattar 

samtliga de anläggningar för vilka SNAB innehar de kärntekniska tillstånden
3
.  

SNAB presenterade i fjol ett utkast till en ny beräkningsmodell som de benämner 

mall. Mallen har i KB13 använts för att sammanställa de kostnader som ingår i 

KB13. Den innehåller både anläggningar som ingår i Studsvikslagen och anlägg-

ningar som finansieras enligt finansieringslagen (ÖAT). För isotopcentralen
4
 (IC) 

har den tidigare kostnadsberäkningen från SVAFO använts. Någon anpassning av 

rivningsstudien för smältanläggningen SMA har dock inte hunnits med än, men 

detta ska enligt SNAB vara åtgärdat till KB14. 

Tillämpningen av den nya mallen (modellen) har i KB13 genererat vissa mindre 

kostnadsförändringar. Kostnaderna för avvecklingen av kulvertsystemet har ökat 

med 2,9 miljoner kronor jämfört med KB12. Det beror på att SNAB i samband med 

renoveringen av kulvertsystemet tog fram en mer detaljerad dokumentation. Denna 

har används till att uppdatera ingångsdata i modellen för kostnadsposten ”Vätske-

buret”, vilket resulterat i att aktiviteter tillkommit i beräkningsunderlaget och att 

vissa andra aktiviteter har utvidgats. En annan frågeställning gäller hur de framtida 

kostnaderna för avveckling av behandlingsanläggningarna (bassängerna B4 och B5 

samt tanken T4) som används för behandling av vätskeburet avfall ska fördelas 

mellan finansiering enligt Studsvikslagen och finansieringslagen. I KB13 antas en 

fördelning med 90 procent på Studsvikslagen och 10 procent på finansieringslagen. I 

avsnitt 4.2. redogörs för SSM:s bedömning av denna fördelning. 

Beräkningen av de framtida kostnaderna för avveckling av HCL har ökat med 

3,3 miljoner kronor jämfört med KB12. Detta beror på att en större mängd avfall 

inkluderas i KB13. Detta beror på att beräkningen som gjorts med den nya mallen 

                                                           
3
 Dessa är bränslelaboratoriet (HCL), förbränningsanläggningen (HA) och förva-

ringsanläggningen (FA) samt anläggningar för vätskeburet avfall (B4, B5 och T4). 
4
 SNAB innehar tillståndet enligt strålskyddslagen för isotopcentralen. 



 Sida 14 (37) 

 13-343 
 

har resulterat i att den totala avfallsmängden har omvärderats. Vidare kan det näm-

nas att en avveckling av ”laddningsmaskinen” i FA har tidigarelagts till 2013, vilket 

resulterar i att kostnaderna för denna anläggning bortfaller med 1,2 miljoner kronor i 

KB13.  

SNAB anger att den nuvarande mallen för kostnadsberäkning inte är helt utvecklad 

och att ett fortsatt utvecklingsarbetet kommer att ske i närtid. Detta förväntas bl.a. 

innebära verifiering av vissa åtaganden som beräkningen bygger på och en bättre 

intern samordning av övriga dokument, som exempelvis prognoser för avfall och 

avvecklingsplan. SNAB:s målsättning är att ta fram en gemensam struktur som höjer 

kvaliteten och leder till att samma beräkningsmetodik och grunddata används för 

bolagets samtliga anläggningar. Detta förväntas medföra mera likvärdiga bedöm-

ningar och en tydligare intern dokumentation kring hur det siffermaterial som ligger 

till grund för beräkningarna har arbetats fram.  

En nyhet som nämns i KB13 är att det finns planer på en utveckling av organisation-

en på SNAB som innebär att en ny funktion i form av en central avfallssamordnare 

kan komma att införas. Ett arbete med att se över hur väl kostnadsberäkningar och 

avvecklingsplaner är samordnade planeras under 2013. SNAB planerar att inom 

ramen för detta arbete att upprätta en handbok som mer i detalj beskriver hur mallen 

är uppbyggd och ska användas.  

I den av SNAB inlämnade KB13 anges framtida kostnader för samtliga åtgärder 

enligt Studsvikslagen som kan anses bli behövliga för verksamheten från och med 

2014 till 168,8 miljoner kronor i 2013 års penningvärde.  

Enligt SNAB:s övergripande avvecklingsstrategi planeras avveckling ske under 

tidsperioden 2031–2049. Inga större avvecklingsinsatser förväntas ske under de 

närmste tre åren. De kostnader som är upptagna i närtid avser i huvudsak servicedrift 

av IC. 

Tabell 4. Framtida kostnader redovisade av SNAB (Redovisas i miljoner kronor 

och i 2013 års priser). 

Anläggning/År  2014 2015 2016-2049 Totalt 

SNAB  1,5 1,5 165,8 168,8 

Källa: Studsvik Nuclear AB, KB13. 
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2.6. Sammanställning av inlämnade kostnadsberäkningar  

En sammanställning av inlämnade kostnadsberäkningar avseende framtida kostnader 

redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Jämförelse mellan kostnadsberäkning 2013 och 2012  

(Återstående kostnader. Samtliga belopp i miljoner kronor och i 2013 års penningvärde). 

 

Kostnadspost KB 2013 KB 2012 
Ändring, 

mkr 
Ändr. i % 

  
2014-
2049 

2014-
2049 

KB13-
KB12 
2014-
2049 

KB13/KB12 
2014-2049 

AB SVAFO     

Kärnavfall och kärnämne 284,5 260,4 24,1 9,3 

Avveckling R2/R2-0 303,4 315,5 -12,1 -3,8 

Avveckling Ågesta 302,8 148,9 153,9 103,4 

Avveckling övriga anläggningar 178,8 164,7 14,1 8,6 

SVAFO centralt 357,2 322,3 34,9 10,8 

AB SVAFO, totalt 1 426,7 1 211,8 214,9 17,7 

    
 

    

Studsvik Nuclear AB     

HCL 43,8 40,5 3,3 8,1 

FA 15,8 16,2 -0,4 -2,5 

HA/DK 30,2 30,4 -0,2 -0,7 

Vätskeburet 31,8 33,4 -1,6 -4,8 

Avveckling IC 47,2 45,4 1,8 4,0 

Studsvik Nuclear AB, totalt 168,8 165,9 2,9 1,7 

    
 

    

Ranstad Industricentrum AB 83,7 101,8 -18,0 -17,7 

    
 

    

Uppsala universitet 6,9 18,4 -11,5 -62,5 

    
 

    

Totalt 1686,1
5
 1 497,8 188,3 12,6 

          

 

Källor: Kostnadsberäkningar från SVAFO, SNAB, RIC och Uppsala universitet. 

 

De beräknade kostnaderna har ökat från 1498 miljoner kronor i 2012 års kostnadsbe-

räkning (omräknat till 2013 års prisnivå) till 1686 miljoner kronor 2013, en ökning 

med 188 miljoner kronor. Kostnadsutfallet 2013 prognostiseras till 154 miljoner 

kronor. För kostnadsökningen svarar i huvudsak en höjning av de prognostiserade 

kostnaderna för avvecklingen av Ågestareaktorn med drygt 154 miljoner kronor, 

baserat på en ny rivningsstudie. 

                                                           
5
 Avrundningsdifferensen på totalsumman är ca en halv miljon kronor. 
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3. Remissinstansernas synpunkter på KB13 

SSM sände ut en förfrågan om synpunkter på de inkomna kostnads-beräkningarna 

till de bolag som är betalningsansvariga enligt Studsvikslagen. Resultatet är att 

Ringhals AB (RAB) [10] och Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) [11] har lämnat syn-

punkter på SNAB:s inlämnade kostnadsberäkning. RAB [12] och FKA [13] har 

lämnat synpunkt på SVAFO:s kostnadsberäkning. RAB [14] och FKA [15] har läm-

nat synpunkter på Uppsala universitets inlämnade kostnadsberäkningar i enlighet 

med SSM:s förfrågan. RAB [16] och FKA [17] har lämnat synpunkter på RIC:s 

inlämnade kostnadsberäkningar i enlighet med SSM:s förfrågan.  

3.1. Synpunkter på SNAB:s kostnadsberäkning 

FKA har tagit del av SNAB:s kostnadsberäkning för 2013 och har noterat att kost-

nader inte finns upptagna utifrån finansieringslagen för anläggningarna HCL, FA 

och HA/DK. FKA ställer sig därmed frågan hur det motiveras att enbart Studsviks-

fonden ska finansiera all avveckling och rivning [11]. 

RAB hade inga synpunkter på SNAB:s kostnadsberäkning. 

3.2. Synpunkter på SVAFO:s kostnadsberäkning 

FKA och RAB anger att de, tillsammans med övriga tillståndshavare, genom repre-

sentation i SVAFO:s styrelse har varit delaktiga i framtagandet av kostnadsberäk-

ningen för 2013 och ansluter sig därmed till det inlämnade underlaget.  

3.3. Synpunkter på RIC:s kostnadsberäkning 

FKA har tagit del av 2013 års kostnadsberäkning och förutsätter att området runt 

Ranstad industricentrum återställs för annan industriell verksamhet och inte till na-

turmark.  

RAB hade inga synpunkter på den inlämnade kostnadsberäkningen. 

3.4. Synpunkter på Uppsala universitets kostnadsberäkning 

Avseende Uppsala universitets kostnadsberäkning för 2013 föreligger inga syn-

punkter från varken FKA och RAB.  

3.5. SSM:s kommentarer på remissinstansernas kommentarer 

De anläggningar som FKA nämner i sitt remissvar omfattas av Studsvikslagen. La-

gen reglerar detta i första paragrafen [1].   
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4. SSM:s bedömning av kostnadsberäkningarna 2013 

4.1. Kostnadsberäkning från SVAFO  

I avsnitt 4.1.1 redogörs för de kompletteringar som begärdes in av SSM och i avsnitt 

4.1.2 till 4.1.4 beskrivs och bedöms underlaget till de anläggningar och aktiviteter 

som SSM anser påverkar avgiftsnivån i hög grad. Dessa består av forskningsreakto-

rerna R2/R2-0, kraftvärmereaktorn i Ågesta och slutförvaring av kärnavfall. 

4.1.1. SSM:s begäran om komplettering 

SVAFO:s kostnadsunderlag bedömdes av SSM sakna information och förtydligan-

den för att en beräkning av avgiftsnivå skulle kunna genomföras. Därför begärde 

SSM en komplettering av SVAFO på följande punkter
6
: 

 

 En redogörelse för de skillnader i avvecklingskostnader för Ågesta kraft-

värmeverk som redovisas i SVAFO:s KB13 respektive Vattenfalls riv-

ningsstudie (AE-NPR 2012-027). 

 Ett diagram som sammanställer och åskådliggör service- och underhålls-

kostnader för SVAFO:s kärntekniska anläggningar under perioden 2027 till 

2044. 

 En noggrannare kostnadsredovisning över den totala volymen avfall 

(LLWL och ILWL) som ska deponeras i SFL. 

 En redogörelse för de kostnader som är upptagna för anläggningarna AU 

och AS i KB13 för 2016 (0,5 miljoner kronor vardera). 

SVAFO:s komplettering inkom till SSM den 28:e mars 2013
7
 och bedömdes i hu-

vudsak utgöra tillräckligt underlag för att slutföra granskningen och beräkna en ny 

avgiftsnivå. 

4.1.2. Forskningsreaktorerna R2/R2-0 

SVAFO har sedan tidigare övertagit det kärntekniska tillståndet för forskningsreak-

torerna R2/R2-0 från SNAB och därmed de allmänna skyldigheterna enligt 10 § 

kärntekniklagen (KLT). Reaktoranläggningens båda reaktorer befinner sig för när-

varande fortsatt i driftläge ”Avställd urladdad reaktor”. 

 

Den totala avvecklingskostnaden från KB12 på 345 miljoner kronor för perioden 

2013–2049 har reproducerats i KB13. Vissa justeringar i fördelningen mellan olika 

år har dock genomförts. SVAFO beskriver även att arbetet med en uppdaterad pla-

                                                           
6
 Dokument SSM2013-841. 

7
 Dokument SSM-2013-1205. 
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nering för de inledande avvecklingsetapperna pågår och att kostnadsunderlaget för 

2013–2017 därmed är under revidering. 

 

Verksamhetsplan och budget för 2013 präglas i stor grad av arbetet med att planera 

och förbereda för påbörjandet av nedmontering och rivning av R2-anläggningen. 

Detta arbete innefattar att ta fram en ny säkerhetsredovisning för nedmontering och 

rivning. Under 2013 kommer även fokus att ligga på färdigställande av en ny av-

vecklingsplan. 

 

I KB13 redovisar SVAFO att R2-anläggningen kan tänkas bli aktuell för avfalls-

lagrings- eller hanteringsinsatser för såväl Ågesta-avvecklingen som för befintligt 

historiskt avfall. Därför har den slutgiltiga anläggningsavvecklingen och rivningen 

placerats till 2041–2044. Inget beslut har dock fattats gällande ny användning av 

R2-anläggningen. Under föregående års granskning framhölls även av SVAFO att 

nedmontering och rivning av kärntekniska anläggningar är mycket resurskrävande 

och att det därför inte är lämpligt att två större anläggningar, som kraftvärmereak-

torn i Ågesta och R2/R2-0, nedmonteras och rivs samtidigt. 

SSM:s bedömning 

I kostnadsunderlaget framgår att R2-anläggningen eventuellt kan bli aktuell för 

avfallslagring. Samtidigt har SVAFO tagit upp kostnad för servicedrift för R2 för 

perioden 2027–2040 på mellan 1,6 och 1,7 miljoner kronor. SSM ställer sig därför 

frågande till den framtida planeringen av R2-anläggningen om anläggningen an-

vänds för avfallslagring så existerar inte behov av servicedrift men om anläggingen 

inte används för avfallslagring så ser SSM starka incitament att slutföra rivningen 

snarast möjligt och därmed reducera de potentiella kostnaderna för servicedrift. 

SSM vill därför att SVAFO tar fram en konkret plan för användningen av anlägg-

ningen med tillhörande kostnadsanalys under senare delen av 2013 så att SSM ges 

möjlighet att revidera kostnadsdata till KB14. 

 

Myndigheten förväntar sig att SVAFO levererar en ny rivningsstudie för R2/R2-0 

som är avstämd med de uppgifter som finns i aktuell avvecklingsplan och avveck-

lingsstrategi för hela förläggningsplatsen inom en snar framtid, dock senast i sam-

band med KB14.   

4.1.3. Kraftvärmereaktorn i Ågesta 

De beräknade totala avvecklingskostnaderna för kraftvärmereaktorn i Ågesta har av 

Vattenfall skattats till 610 miljoner kronor. Av dessa fonderas hälften, dvs. 305 mil-

joner kronor, enligt Studsvikslagen och resterande i enlighet med finansieringslagen. 

För den senare fonderingen svarar Vattenfall i egenskap av tillståndshavare för an-

läggningen. För såväl den hälft som finansieras av Studsvikslagen och den hälft som 

finansieras genom finansieringslagen, har kostnaden ökat med 153,9 miljoner kronor 

i KB13, jämfört med föregående års kostnadsberäkning (KB12). Detta innebär att 

den totala kostnaden för avveckling av kraftvärmereatorn i Ågesta har ökat med 
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307,8 miljoner. Orsaken till kostnadsökningen är att Vattenfall låtit utföra en ny 

rivningsstudie. Av de kompletteringar som SVAFO lämnat till SSM framgår att en 

uppräkning av kostnaden till prisnivå 2013 gjorts samt att ett tillägg gjorts med 16 

miljoner kronor för beräknad tillkommande servicedrift. 

SSM:s bedömning 

SSM har inte kunnat genomföra en detaljerad granskning av kostnadsberäkningen 

för Ågesta inom ramen för Studsvikslagen för innehavande period. SSM bedömer att 

avvecklingsplanen för Ågesta behöver uppdateras för att SSM ska kunna genomföra 

granskningen. En utförligare granskning kommer därmed att kunna göras först under 

2014, under förutsättning att Vattenfall levererar en uppdaterad avvecklingsplan i 

enlighet med SSMFS 2008:1
8
. SSM väljer därför att i årets beräkning använda det 

kostnadsunderlag för Ågesta som har redovisats av SVAFO vid beräkning av av-

giftsnivå. 

4.1.4. Slutförvaring av kärnavfall 

SVAFO redovisar att den totala volym avfall som bedöms deponeras i slutförvaret 

för långlivat avfall (SFL) uppgår till drygt 5 000 kubikmeter. Detta baseras på ett 

konservativt antagande om att samtliga befintliga avfallsvolymer skulle utgöra SFL-

avfall. SVAFO ingick så tidigt som 2003 ett avtal med Svensk Kärnbränslehantering 

AB (SKB), vilket reglerar kostnaderna för slutförvaring i SFL. Avtalet reglerar dock 

endast slutförvaring av 3 700 kubikmeter avfall. SVAFO redovisar att kostnaderna 

för överskjutande volym avfall återstår att utreda och att ett högre pris inte kan ute-

slutas i nuläget. I de kompletteringar som överlämnats till SSM framgår att SVAFO 

för närvarande inriktar sitt strategiska avfallsarbete på att i dialog med SKB bland 

annat utreda möjligheterna till reducering av de totala volymerna avfall som behöver 

slutförvaras i SFL. SVAFO gör bedömningen att utredningsarbetet om möjlig vo-

lymreduktion bör slutföras innan eventuella nya avtal ingås i slutförvarsfrågan mel-

lan bolagen. 

                                                           
8
 Som en del i granskningsarbetet har SSM krävt att Vattenfall ska lämna ett antal 

förtydliganden av den rivningsstudie som Vattenfall låtit göra för kraftvärmereak-

torn Ågesta (ref: SSM2012-4552-6). Dessa kompletteringar ligger i strikt mening 

utanför den granskning av KB13 som genomförs enligt Studsvikslagen. SSM har i 

kompletteringarna bland annat efterfrågat en tydligare förklaring av begreppen ”con-

tingency” och ”konservativa bedömningar”, samt begärt att vissa av de planerings-

antaganden som är gjorda utgående från amerikanska förhållanden anpassas till 

svenska förhållanden. Dessa kompletteringar förväntas komma till myndigheten 

under hösten 2013, i samband med att SVAFO presenterar en uppdaterad avveck-

lingsplan för kraftvärmereaktorn Ågesta. 

 

http://ssm-360/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.61000&module=Document&subtype=61000&recno=574406&VerID=567135
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SSM:s bedömning 

SSM:s bedömning är att SVAFO måste reducera osäkerheterna i uppskattningarna 

av avfallsvolymer till slutförvaret för att kunna lämna en bättre kostnadsberäkning 

för slutförvaring i SFL. SVAFO måste göra en tillförlitlig uppskattning av mängden 

SFL- respektive SFR-avfall. Därefter bör avtal upprättas med SKB eller annan lämp-

lig entreprenör om hantering av SFL-avfall. Dessa brister leder till att SSM bedömer 

att det finns risk för underskattning av de kostnader som presenteras i KB13. 

4.1.5  SSM:s övergripande bedömning av SVAFO:s KB13 

SSM:s övergripande bedömning är att SVAFO:s kostnadsberäkning, tillsammans 

med de kompletteringar som överlämnats till SSM, innehåller de upplysningar och 

beräkningar som nuvarande lagstiftning kräver. Myndigheten förväntar sig dock att 

SVAFO senast till KB15 lämnar nya fullständiga rivningsstudier för samtliga kärn-

tekniska anläggningar för vilka SVAFO innehar det kärntekniska tillståndet. Dessa 

rivningsstudier ska vara avstämda mot avvecklingsplan och avfallsplan (i tillämpliga 

delar) enligt SSMFS 2008:1. 

4.2. Kostnadsberäkning från Studsvik Nuclear AB  

I avsnitt 4.2.1 redogörs för de kompletteringar som begärdes in av SSM och i avsnitt 

4.2.2 beskrivs de svar som SNAB lämnat. En bedömning av kostnadsberäkningen 

görs sedan i avsnitt 4.2.3. I det avslutande avsnittet 4.2.4 presenteras de konkreta 

kompletteringarna av kostnadsunderlaget som SSM väljer att göra vid beräkning av 

förslag till avgift för 2014.  

4.2.1. SSM:s begäran om komplettering 

SSM har i brev den 22 mars 2013
9
 begärt att SNAB ska komplettera KB13 på föl-

jande fyra punkter till senast den 18 april 2013. 

 

1. SNAB ska ge en detaljerad beskrivning av hur det generella osäkerhets-

påslaget om 20 procent som tillämpas i KB13 har framtagits
10

. 

2. SNAB ska presentera en redovisning som visar hur de framtida kostnaderna 

för det flytande avfallet ska fördelas mellan Studsvikslagen och finansie-

ringslagen. 

3. SNAB ska lämna en sammanställning av de beräknade avfallsvolymer som 

ska gå till SFL respektive SFR. 

4. SNAB ska redovisa kostnader för servicedrift för samtliga anläggningar. 

                                                           
9
 SSM2013-263-7. 

10
 I en genomgång av oberoende internationell expertis av tre rivningsstudier från 

SNAB rekommenderas ett påslag på minst 30 procent. Se Vasko, Marek, Review of 

Dismantling Costs – Nuclear Installations, SSM Report 2013:13, January 2013. 
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4.2.2. SNAB:s svar på SSM:s begäran om komplettering Studsvik Nuclear 

AB, Kostnadsberäkning 2013 

SNAB lämnade svar på SSM:s begäran om kompletteringar den 25 april 2013. 

SNAB:s svar är som följer: 

 

1. Vad avser osäkerhetspåslag så framför SNAB att ett osäkerhetspåslag på 

30 procent i enlighet med de rekommendationer som finns publicerade i 

SSM Rapport SSM 2013:13 förvisso ger en ökad finansiell säkerhet inför 

avvecklingen men att den också kan leda till en signifikant överfondering 

om den tillämpas i varje enskilt fall. De anger att en osäkerhetsnivå på 

20 procent är en praxis som de tillämpat och som väl överensstämmer med 

de rekommendationer som finns i OECD/NEA:s rapport ”International 

Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear Installations”
11

. 

De menar att för avvecklingsplaner och tillhörande kostnadsuppskattningar 

av det slag och med en detaljeringsgrad som är aktuell för anläggningar i 

drift som avses är en rimlig osäkerhetsvariation enligt ISDC inom interval-

let från - 15 procent till + 30 procent. De framhåller dock att SNAB i enlig-

het med de planer som finns att se över avvecklingsplaner och därtill 

knutna kostnadsberäkningar även kommer att se över metod och upplägg 

för osäkerhetsbedömningen. 

 

2. När det gäller framtida kostnader för det flytande avfallet anger SNAB att 

fördelningen mellan Studsvikslagen och finansieringslagen grundar sig i en 

ingenjörsmässig bedömning av hur stor del av avvecklingsinsatserna och 

mängden avfall som kan hänföras till anläggningar/system som tillkommit 

före alternativt efter 30 juni 1991. Komponentbyten och renoveringar enligt 

1:1 principen har beaktats. Den nuvarande uppskattningen av fördelningen 

utfördes 2010 och anger förhållandet 92 procent Studsvikslagen och 8 pro-

cent finansieringslagen för arbetade timmar och 88 procent Studsvikslagen 

och 12 procent finansieringslagen för omhändertagande av avfall till slut-

förvar i SFR respektive SFL. Stora delar av systemet kommer att avveck-

las/renoveras/byggas om under 2014, därefter behöver delar av avveck-

lingsunderlaget ses över. SNAB avser att inarbeta förändringarna i den 

översyn av avvecklingsplaner och kostnadsberäkningar som planeras. 

 

3. På frågan om sammanställning av de beräknade avfallsvolymerna till 

SFR/SFL anger SNAB att till följd av att det saknas acceptanskriterier för 

det rivningsavfall som ska deponeras i SFR efter utbyggnationen har endast 

en skattning av fördelningen genomförts. Den nuvarande uppskattningen är 

att mängden rivningsavfall till SFL och SFR uppgår till 350 respektive 

2 500 kubikmeter (deponeringsvolym). Volymerna är baserade på idag 

kända förutsättningar och kvalificerade antaganden. Volymerna bedöms av 

                                                           
11

 OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, INTERNATIONAL ATOMIC ENER-

GY, EUROPEAN COMMISSION, ”International Structure for Decommissioning 

Costing (ISDC) of Nuclear Installations”, OECD (NEA No. 788, ISDC, 2012). 
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SNAB vara konservativa. Framtagandet av preliminära acceptansvillkor för 

utbyggnad av SFR är försenat och förväntas bli klart först under hösten 

2013. Den ökade kunskap som detta förväntas medföra kommer att beaktas 

i framtida skattningar av avfallsvolymer till respektive förvar. 

 

4. När det gäller redovisning av kostnader för servicedrift för samtliga an-

läggningar så anger SNAB att deras strategi är att i förväg planera avveckl-

ingsinsatser i en sådan detaljeringsgrad att avvecklingsarbetet kan inledas i 

princip omgående efter slutlig avställning. Av denna anledning är kostnad-

erna för servicedrift, d.v.s. drift under övergångsperioden från slutlig av-

ställning till att avvecklingen inleds, sannolikt mycket liten och bedöms 

därmed inte vara av betydelse för totalkostnaden. I strategin ingår också att 

driftavfall och lös utrustning som inte behövs under avvecklingsfasen i 

största möjliga utsträckning ska tas om hand inom driftverksamheten före 

slutlig avställning. 

4.2.3. SSM:s bedömning av SNAB:s KB13  

SSM framhåller att en gemensam nämnare i SNAB:s svar är att de under det kom-

mande året kommer att se över att de rivnings- och avvecklingskostnader för de 

installationer som omfattas av Studsvikslagen presenteras enhetligare och avstäms 

mot avvecklingsplanerna för respektive anläggning. Detta är i linje med det förslag 

på förbättringar som SSM har framfört i tidigare granskningar av bolagets kostnads-

beräkningar. SSM framhåller att det krävs att kostnadsberäkningen blir betydligt 

mer detaljerad och informativ för att SSM ska kunna granska och analysera kom-

mande KB14 på ett ändamålsenligt sätt. 

 

SSM framhåller att de data som lämnas i KB14 måste vara avstämda mot avveckl-

ings- och avfallsplan. Denna måste anpassas till SSMFS 2008:1. Detta arbete för-

väntas först blir klart under 2013. SSM kan därför i granskningen av KB13 inte 

relatera denna till avfallsplanen. Detta innebär att SNAB i KB14 måste presentera 

uppskattningar över de totala framtida avvecklingskostnaderna för respektive an-

läggning som är samstämmiga med de data som lämnas i den del av avfallsplanen 

som omfattar rivningsavfall respektive kostnadsberäkning. 

 

SSM bedömning är att det fortfarande finns oklarheter om den nya modellen, förhål-

landet att uppdaterade avfallsplaner saknas och kommer att lämnas först under slutet 

av 2013 samt att de underlag som finns i form av rivningsstudier är förenklade.  

SNAB behöver förbättra kvaliteten i sin kostnadsredovisning på ovan nämnda punk-

ter.  Myndigheten förväntar sig att SNAB i KB14 lämnar nya uppdaterade rivnings-

studier av samtliga anläggningar, att en handbok finns tillgänglig för den nya mall 

som SNAB tillämpar och att dessa är avstämda med de uppgifter som finns i aktuell 

avvecklingsplan och avvecklingsstrategi för hela förläggningsplatsen. Den nya mal-

len är i dagsläget inte tillräckligt tydlig, eftersom någon handbok inte finns tillgäng-

lig. Denna brist i kombination med de förenklade rivningsstudierna leder till att 
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SSM i årets granskning bedömer att det finns en risk för underskattning av de kost-

nader som presenterats i KB13. För att balansera bristerna bedömer SSM att ett antal 

justeringar av kostnadsberäkningarna i KB13 behöver göras. Dessa behandlas utför-

ligare i avsnitt 4.5.   

4.2.4. SSM:s korrigering av beräkningsunderlaget 

SSM kan konstatera att den skattning över framtida kostnader för avveckling av IC 

som SNAB har använt i KB13 bygger på tidigare skattningar över kostnaderna för 

avveckling av IC som gjorts av SNAB. Detta har tidigare år redovisats av SVAFO i 

deras KB. SSM väljer mot denna bakgrund att skatta de framtida kostnaderna för 

denna anläggning genom att använda data som finns i SSM rapporten ”Cost Esti-

mate for Decommissioning of one Isotope Central” (se SSM Forskningsrapport 

2010:24). I projektet har de framtida kostnaderna beräknats till 268,2 miljoner kro-

nor. SSM justerar därför det belopp som ingår i avgiftsberäkningen med 223,9 mil-

joner kronor. I fjol var SSM:s justering högre på grund av att SNAB inte tagit upp 

någon kostnad för avveckling av IC. Detta berodde på att SNAB förväntade sig att 

deras begäran om tillståndsöverföring enligt strålskyddslagen till SVAFO skulle 

beviljats. SSM använder i årets avgiftsberäkning den senaste rivningsstudien som 

gjordes av DECOM
12

 2007.  

SSM framhåller – i likhet med vad som framfördes i granskningen av KB12 – att 

SNAB snarast bör se över kostnaderna för avveckling av FA. SSM har låtit genom-

föra en oberoende skattning av kostnaderna för avveckling av FA, där de förväntade 

framtida kostnaderna för perioden från och med 2014 uppgår till i storleksordningen 

69,2 miljoner kronor. I KB13 har ett belopp på 44,3 miljoner kronor inkluderats. 

Detta innebär att SSM väljer att justera avsättningen för avvecklingen av FA med 

53,9 miljoner kronor. 

SNAB har i årets kostnadsberäkning inte i nämnvärd utsträckning utvecklat den mall 

som användes vid utarbetande av KB12. SNAB har angivit att de arbetar med att 

dels se över strukturen mellan kostnadsberäkning och avvecklingsplan samt utarbeta 

en handbok som beskriver den nya mallen.  

4.3. Kostnadsberäkning från Ranstad Industricentrum 

I avsnitt 4.3.1 redovisades de iakttagelser som SSM gjort i granskningsarbetet av 

RIC:s KB13. SSM:s bedömning av KB13 och krav på KB14 redovisas i avsnitt 

4.3.2. 

                                                           
12

 DECOM är ett slovakiskt konsultföretag inom avfallshantering som 2007 fick i 

uppdrag av SKI (Statens kärnkraftinspektion) att genomföra en alternativ rivnings-

studie med tonvikt på metodologiska frågor. Resultatet publicerades i augusti 2010 

som SSM-rapport nr.2010:23, On Cost Estimate for Decommissioning of one Iso-

tope Central. 
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4.3.1. Ranstad Industricentrum AB:s KB13 

SSM anser att den information som ges i KB13 och den information som finns i den 

reviderade avfallsplanen jämte tidigare inlämnad avvecklingsplan är enhetlig. Det 

material som presenteras i KB13 avviker inte från den information som finns i av-

vecklingsplanen från den 29 maj 2011 avseende de kärntekniska anläggningar som 

kommer att avvecklas från och med 2014. 

 

KB13 baseras på begränsade aktiviteter/åtgärder för sanering och dekontaminering, 

eftersom största delen av rivningsmassorna antas kunna användas för anläggnings-

ändamål inom Ranstadsverkets industriområde. Ett antagande i kostnadsberäkningen 

2013 som introducerades i kostnadsberäkningen 2011 är att de avfallsvolymer som 

beräknas sändas till slutförvaret för långlivat avfall minimeras. Den använda plane-

ringsförutsättningen är att vissa volymer förväntas att uppfylla krav som möjliggör 

att de istället kan läggas på deponi för farligt avfall. Det gäller dock inte för material 

som har en aktivitetsnivå på över 1000 ppm (parts per million) som ska deponeras i 

den planerade anläggningen för slutförvar av långlivat avfall, SFL. Den senaste upp-

skattningen är att fyra ton beräknas sändas till SFL till en kostnad på 100 000 kronor 

per kubikmenter. Bruttovolymen har ett beräknat totalt uraninnehåll på 54 kg. 

Den sista anläggningen – lakverket – ska enligt planeringen rivas under 2014. Det 

kommer då att finnas behov av containrar och uppställningsplatser för avfallet.  

 

Enligt KB13 kommer rivningarna att genomföras under 2013 och 2014. Behov av 

underhållsinsatser kommer därefter att begränsas till risker som främst finns med 

läckage från lakrestområdet.  

 

SSM vill framhålla att beräkningen av avgiften grundas på att återställning sker till 

industrimark, vilket är i linje med nuvarande kravbild. SSM anser att det inte är be-

fogat att reservera medel för eventuella framtida krav om att återställa till naturmark. 

SSM anser att de kostnader som avser SFL behöver belysas tydligare i kommande 

kostnadsberäkning.  

4.3.2. SSM:s övergripande bedömning av Ranstad Industricentrum AB:s 

KB13 

 

SSM:s övergripande bedömning är att RIC:s kostnadsberäkning innehåller de upp-

lysningar och beräkningar som behövs för att granska den inlämnade KB13. SSM 

gör denna bedömning utifrån att RIC har lämnat genomarbetade kostnadsberäkning-

ar sedan 2008 som har visat på en acceptabel överensstämmelse mellan planerade 

aktiviteter och uppnådda mål. SSM framhåller att om rivningen av sovringsverket 

sker enligt plan så kommer endast en anläggning, nämligen lakverket, att kvarstå 

efter KB13.  
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SSM har en farhåga om att det både på kort, och möjligen även lång, sikt kan behö-

vas visst typ av underhålls- och återställningsåtgärder som inte finns upptagna i 

KB13. SSM betonar i granskningsrapporten att för att fondmedel ska kunna utgå 

måste åtgärderna finnas med i kostnadsberäkningen och ha ingått i beräkningsun-

derlaget till avgifter.     

4.4. Kostnadsberäkning från Uppsala universitet  

Totalsumman för rivning av NFL har beräknats till 6,9 miljoner kronor i KB13. 

Denna beräkning bygger på antagandet att anläggningen rivs under 2014. Kostnaden 

skiljer sig avsevärt från den redovisade beräkningen i KB12 om 18,4 miljoner kro-

nor. Den senare baserades på en av Akademiska Hus
13

 för några år sedan genomförd 

beräkning av rivningskostnaden. De stora skillnaderna i beräkningskalkylerna gjorda 

av SVAFO och Akademiska Hus behöver förtydligas i en komplettering av kost-

nadsberäkningarna. Uppsala Universitet uppgav på ett  

granskningsmöte som hölls den 8 mars 2013 att de har försökt undersöka vad skill-

naderna i de två kostnadsberäkningarna beror på, men att de inte fått något bra svar 

från Akademiska Hus. Det bör observeras att det skiljer i mängden avfall till deponi 

och transporter i de olika beräkningarna av kostnad för rivning och avveckling av 

anläggningen. 

 

Hjobo Entreprenad AB saknar vissa delar i sin kostnadskalkyl som berör bl.a asbest-

sanering. Detta har dock SVAFO med i sin kostnadskalkyl i KB13, under avsnitt 9: 

”Sanering farligt avfall enligt miljöinventering”. Det material som lämnats av firman 

Hjobo Entreprenad bör uppdateras så att kostnadsberäkningen stämmer överens med 

de antaganden som gjorts av bl.a. SVAFO. Enligt SVAFO finns det en post för as-

bestsanering och övrig sanering av miljöfarligt avfall typ polyvinylklorid (PVC).  

 

Servicedriften beräknas uppgå till cirka 790 000 kronor per år. Detta innebär att 

rivningskostnaden på 6,9 miljoner kronor motsvarar en ”avbetalningstid” på 8 år, 

vilket innebär att det är fördelaktigt ur resursutnyttjandehänseende att riva anlägg-

ningen så snart som möjligt för att hushålla med fonderande medel i Studsviksfon-

den. Det finns inte några direkta synergieffekter för koordinering av rivningen av 

R2/R20 och isotopcentralen. 

4.4.1. Begäran om komplettering från Uppsala universitet 

SSM sände en begäran om komplettering av KB13 den 18 mars 2013, med begäran 

om svar senast den 5 april 2013.  

                                                           
13

 Akademiska hus är fastighetsägare och äger neutronforskningslaboratoriet i Upp-

sala. 
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 SSM begär att en analys görs som tydligt utreder skillnaderna mellan det 

två olika rivningsstudierna som gjorts av SVAFO respektive Akademiska 

Hus. 

 SSM begär att Uppsala universitet lämnar uppgifte om de kostnader som 

krävs för att bygga nya ytterväggar för de byggnadsdelar som ansluter till 

SVAFO:s anläggning samt eventuella andra åtgärder som kan förväntas 

uppstå i samband med rivningen. 

 SSM begär att ett första utkast till tidsplan för rivning av NFL med preli-

minära start- och slutdatum. 

 SSM anger att det behövs ett förtydligande om att inga avfallsvolymer 

kommer att levereras till SFR eller SFL samt att planeringsförutsättnigen i 

KB13 är en konventionell rivning. 

Uppsala universitets komplettering daterad den 4 april (SSM2013-248-9) bedömdes 

innehålla de förtydliganden som SSM behövde för att kunna använda det lämnade 

kostnadsunderlaget vid beräkning av avgiftsnivå. 

4.4.2. SSM:s bedömning av Uppsala Universitets KB13  

SSM väljer att justera kostnadsberäkningen med 12,3 miljoner kronor, dvs. behålla 

föregående års bedömning som baserades på Akademiska Hus studie för rivningen 

av NFL. SSM:s bedömning är att denna bättre speglar den långsiktiga kostnadsbild-

en och bättre beskriver kostnadsnivån för en rivning som sker efter 2014. 

4.5. Sammanställning av kostnadsunderlaget  

I nedanstående tabell redovisas de justeringar av kostnadsunderlaget som följer av 

SSM:s granskning. 

 

Tabell 6. Sammanställning av kostnadsunderlaget som följer av inlämnade 

kostnadsberäkningar och SSM:s granskning (miljoner kronor i januari 2013 

års priser). Källor: Inlämnade KB13 samt oberoende kostnadsanalyser. 

Anläggning 
Beräknade kostna-

der 

SSM:s justering-

ar 

Summering av inlämnade kost-

nadsberäkningar  
1 686,1  

SNAB, Isotopcentralen (IC)  223,9 

SNAB, Mellanlagret för använt 

bränsle i Studsvik (FA) 
 53,4 

Uppsala Universitet, Neutron-

forskningslaboratoriet (NFL)  12,3 

Totalt  1 975,7 289,6 
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De beräknade framtida kostnaderna från inlämnade kostnadsberäkningar uppgår till 

totalt 1975,7 miljoner kronor i 2013 års prisnivå.  

 

Utöver dessa kostnadsberäkningar justerar SSM kostnaderna för SNAB avseende IC 

[18] med 223,9 miljoner kronor,
14

 FA [19] med 53,4 miljoner kronor
15

  och för Upp-

sala Universitet avseende NFL med 12,3 miljoner kronor
16

.   

 

Sammantaget innebär detta att det totala kostnadsunderlaget i 2013 års prisnivå upp-

går till 1975,7 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 2012 års kostnadsberäk-

ningar vilka summerade till 1947 miljoner kronor i 2012 års prisnivå. 

4.6. Kvarstående osäkerheter  

Det är ett omfattande arbete att omhänderta radioaktivt avfall och avveckla de kärn-

tekniska anläggningarna som omfattas av Studsvikslagen. Detta startade i slutet av 

1980-talet och beräknas bli slutfört under slutet av 2040-talet. Lagen berör ett antal 

olika anläggningar som en permanent avställd kraftvärmereaktor, flera permanent 

avställda forskningsreaktorer, en avvecklad urangruva med tillhörande industriom-

råde, en isotopcentral och ett neutronforskningslaboratorium m.m. 

Det är en komplex uppgift att idag genomföra en så realistisk beräkning som möjligt 

av framtida kostnader för en avveckling av verksamheter som kommer att ske under 

flera decennier framöver. En längre total avvecklingstid ger en högre kostnads-

osäkerhet framför en kortare avvecklingstid. Ett effektivt sätt att minska kostnads-

osäkerheter är att tidigarelägga avvecklingsarbete och genomföra rivningar i närtid.  

SSM har i årets granskning av de inlämnade kostnadsberäkningarna identifierat en 

rad oklarheter som kräver förtydliganden. Detta har bl.a. resulterat i att SSM har 

krävt att SNAB och SVAFO ska komplettera sina KB13. Vissa av dessa komplette-

ringar, som exempelvis beräknade volymer till SFR och SFL, har inte redovisats än. 

Förutom dessa kompletteringar finns behov av uppdaterade rivningsstudier för de 

                                                           

 
14

 Vasko, Marek med fl., On Cost Estimate for Decommissioning of one Isotope 

Central, SSM Report 2010:24, August 2010. 

15
 Skillnaden i skattningarna uttryckt i svenska kronor kan uppkomma mellan åren 

beroende på indexeringar. Dessa avvikelser är dock av marginell karaktär och har 

ingen direkt påverkan på SSM:s beräkning av avgiftsnivå. Det bör i detta samman-

hang framhållas att SNAB i sin kostnadsberäkning har presenterat en avvecklings-

kostnad för mellanförvaret för använt kärnbränsle (FA) på 18,3 miljoner kronor. 

Denna skattning baseras i stora delar på en rivningsstudie från Westinghouse Atom 

AB från april 2002. 
16

 SSM justerar inte kostnadsberäkningen för de osäkerheter som finns avseende 

avveckling av forskningsreaktorerna R2/R2-0.  Detta beror på att det i ett regerings-

beslut från den 16 december 2010 finns en ansvarsförbindelse för detta ändamål. I 

dagsläget uppgår denna till ett belopp på 55,8 miljoner kronor.  
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flesta mindre och medelstora anläggningar för vilka SNAB respektive SVAFO inne-

har de kärntekniska tillstånden.   

En rättvisande beräkning av avgiften enligt Studsvikslagen ställer krav på att till-

ståndshavarna redovisar väl genomarbetade kostnadsberäkningar och osäkerhetsana-

lyser. Mot bakgrund av den korta inbetalningstid till Studsviksfonden som återstår 

fram till och med utgången av 2017 är det en förutsättning att kvaliteten i kostnads-

beräkningarna förbättras för att SSM ska kunna redovisa adekvata avgiftsberäkning-

ar.  

 

SSM vill i detta sammanhang hänvisa till myndighetens bedömning i redovisningen 

2010 av regeringsuppdraget att utreda effekter av Studsvikslagens upphörande. SSM 

gjorde då bedömningen att ”… Studsvikslagen bör gälla tills vidare. Om lagen ska 

upphöra att gälla, krävs det ett underlag av avsevärt bättre kvalitet för att kunna 

validera industrins skattningar på de framtida kostnaderna och kunna göra en ade-

kvat riskbedömning”. 

 

RIC befinner sig i ett aktivt rivningsskede och har reducerat osäkerheterna i beräk-

ningen av de framtida kostnaderna som en direkt följd av genomförda rivningar och 

planlagda rivningar under 2013. Av denna anledning är de kvarstående osäkerheter-

na idag betydligt lägre för RIC. 

 

För övriga tillståndshavare är det angeläget att de genomför kraftsamlingar för att 

förbättra kostnadsberäkningarnas kvalitet. Mot bakgrund av detta kommer SSM 

under hösten 2013 att genomföra dialog med alla tillståndshavare om vilka förbätt-

ringsåtgärder som är nödvändiga. 

5. Översyn av avgiftsnivån 

5.1. Förutsättningar för SSM:s avgiftsberäkning  

SSM har vid tidigare beräkningar tillämpat en deterministisk kostnadskalkylering 

för beräkningen av avgiften. Principen för denna kalkyl bygger på en årlig bedöm-

ning av aktuell nivå på de totala framtida kostnaderna. Detta är i sin tur underlag för 

att bestämma nivån på avgift för kommande år. 

I januari 2012 trädde en reformerad lagstiftning i kraft som innebär att beräkningar-

na ska omfatta osäkerhetspåslag i likhet med det som gäller enligt finansieringsla-

gen. SSM har av denna anledning genomfört ett arbete med att utveckla och anpassa 

den modell som används för beräkningar av nivå på kärnavfallsavgifter enligt finan-

sieringslagen till Studsvikslagen.  
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SSM väljer att avgränsa årets beräkning till att omfatta en deterministisk punktskatt-

ning av avgiftsnivån för 2013, vilket beror på att samtliga tillståndshavare har läm-

nat in deterministiska beräkningar av de framtida kostnaderna, vilket inte möjliggör 

en probabilistisk (icke-deterministisk) ansats. Detta kan först ske då de inlämnade 

kostnadsberäkningarna är enhetliga och visar kostnadsfördelningar för olika kost-

nadsslag och aktiviteter samt att utestående osäkerheter kvantifierats.  

 

Årets beräkning omfattar samtliga inbetalningar som behöver göras under perioden 

2014–2017 till Studsviksfonden och som utgår från antagandet att framtida förvän-

tade kostnader enligt lag och förordning ska finansieras helt och hållet genom fond-

medel från Studsviksfonden. Det ska uppmärksammas att beräkningen förutsätter att 

Studsviksfonden ska vara fullt uppbyggd till och med utgången av 2017. 

SSM har för att komplettera inlämnade kostnadsberäkningar tagit fram ytterligare 

underlag för vissa anläggningar. Detta gäller först och främst för IC och FA, men 

även i viss utsträckning RIC. 

Utöver detta behöver nedanstående faktorer prognostiseras:    

 inflation under innevarande år, 

 årlig inflation under perioden 2014–2049, 

 en räntekurva för perioden 2014–2049, 

 avkastning i Studsviksfonden under 2013, 

 utbetalningar under 2014–2049, 

 energiprognos som underlag till avgiftsinbetalningar för perioden 2013–

2017. 

5.2. Utvecklingen av Studsviksfonden  

Kärnavfallsfonden (KAF) har i årsredovisningen för 2012 [20] angivit att marknads-

värdet av den del av KAF:s fondförmögenhet som avser Studsvikslagen per den 

31 december 2012 uppgick till 1323,4 miljoner kronor.  

Enligt KAF uppgick avgiftsinbetalningarna till Studsviksfonden av de tre kärnkrafts-

företag som har kommersiell produktion av kärnkraftsel i Sverige till 184,2 miljoner 

kronor under 2012. Under 2012 uppgick de förskotterade utbetalningarna av fond-

medel som finansierade SVAFO, Vattenfall, SNAB, RIC och Uppsala Universitet 

till 117,3 miljoner kronor. Den slutliga fondmedelsförbrukningen under 2012 blev 

119,1 miljoner kronor. 

SSM har beräknat att de förväntade avgiftsinbetalningarna under innevarande år 

kommer att uppgå till 207,6 miljoner kronor. De uppskattade inbetalningarna bygger 

på de energiprognoser som industrin lämnar in till SSM för kalenderåret 2013 samt 

den aktuella avgiftsnivån på 0,3 öre per levererad kWh kärnkraftsel. 
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I nedanstående tabell redovisas fakta om Studsviksfonden sedan 2003. 

Tabell 7. Utvecklingen av Studsviksfonden 

 

  Marknadsvärde 
31/12 (Mkr) 

Inbetalningar 
(Mkr) 

Utbetalningar 
(Mkr) 

Real av-
kastning 
(%) 

Avgift 
(öre/kWh) 

2003 565,1 98,3 73,1 5,3 0,2 

2004 670,1 112,6 52,7 12,8 0,2 

2005 783,6 104,2 49,0 7,3 0,2 

2006 785,7 97,5 119,4 -0,4 0,2 

2007 765,1 159,7 147,3 -0,2 0,25* 

2008 868,5 183,8 90,8 8,0 0,3 

2009 930,2 149,8 104,4 1,6 0,3 

2010 1 072,0 166,9 131,5 0,7 0,3 

2011 1 201,7 174,1 158,1 7,1 0,3 

2012 1 323,4 184,2 117,3 4,7 0,3 

Källa: Årsredovisningar för Kärnavfallsfonden för respektive år [17].   

*) 0,20 öre/kWh under första halvåret och 0,30 öre/kWh under andra halvåret. 

5.3. Prognostiserad balansräkning och beräkning av avgift för 2014–

2017 (2014–2049) 

För beräkningen av avgiftsnivån är det utöver de förväntade kostnaderna nödvändigt 

att uppskatta följande faktorer:   

 

 In- och utbetalningar till fonden, vilka under 2013 beräknas uppgå till 207,6 

respektive 154,0
17

 miljoner kronor. 

 Elproduktionen vid kärnkraftverken under 2013 och perioden 2014–2017, vil-

ken enligt bolagens, d.v.s. FKA, OKG och RAB, prognoser totalt omfattar 

69,2 TWh respektive 296,1 TWh. Prognoserna innefattar en ökad produktions-

kapacitet genom effekthöjningar m.m. 

 Fondkapitalet, vilket var 1323,4 miljoner kronor per den 31 december 2012
18

.
 
 

                                                           
17 

Detta belopp baseras på de betalningsplaner som SSM har fastställt för AB 

SVAFO [SSM2011-4296], Vattenfall AB [SSM2012-608], Studsvik Nuclear AB 

[SSM2012-2307], Uppsala universitet [SSM2011-4467] och Ranstad Industricent-

rum AB [SSM2011-4149]. 

 
18

 Kärnavfallsfondens styrelse har i sin årsredovisning [29] angivit att marknadsvär-

det av den del av Kärnavfallsfondens fondförmögenhet som avser Studsvikslagen 

per den 31 december 2012 uppgick till 1323,4 miljoner kronor. 
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 Inflationen under innevarande år, vilken prognostiseras till 0,2 procent enligt 

Konjunkturinstitutet (enligt prognos i mars 2013)
19

. 

 Nominell avkastning på kärnavfallsfondens kapital under 2013, vilken har pro-

gnostiserats av KAF till att ligga inom intervallet 1,5–2,0 procent per den 7 maj 

2013. 

 Ett beräkningsscenario på förväntad genomsnittlig real avkastning för perioden 

2014–2049 enligt beräkningar för tjänstepensioner, FFFS 2008:23 per den 

31 december 2012. 

 Den ingående fondbehållningen vid 2014 års början, vilken av SSM uppskattats 

till (1398,3 miljoner kronor). Tillsammans med den förväntade framtida reala 

avkastningen är denna grunden för beräkningarna.  

 Antagandet att fonden ska vara fullt uppbyggd till och med utgången av 2017, 

d.v.s. inga ytterligare inbetalningar kommer därefter att ske. 

 

SSM:s beräkningar visar att det diskonterade nuvärdet för åtgärder enligt Studsviks-

lagen uppgår till 1743 miljoner kronor. Detta belopp består i sin tur av två delsum-

mor. Den första delsumman uppgår till 1512 miljoner kronor och anger nuvärdet av 

de kostnader som har lämnats av respektive tillståndshavarna i deras kostnadsberäk-

ningar för 2013. Den andra delsumman utgör nuvärdet av de justerade kostnader på 

231 miljoner kronor som SSM valt att addera till de inlämnade kostnadsberäkning-

arna.  

 

 

Tabell 8. Prognostiserad balansräkning 2013-12-31 med nuvärde av fram-

tida inbetalningar till 2017, för framtida kostnader utan hänsyn till osäkerhet-

er (anges i tusentals kronor). 

 

Tillgångar  Skulder 

     

Fondsaldo 1 398 334 
 Nuvärde, enligt lämnade kost-

nadsberäkningar 
1 512 264 

Nuvärde avgift 0,12 öre/kWh  344 789  Nuvärde enligt SSM:s justeringar 230 859 

     

Summa tillgångar 1 743 123  Summa skulder 1 743 123 

     

Källa: SSM:s egna beräkningar. 

 

Denna beräkning indikerar att en avgift på ca 0,12 öre per levererad kWh kärnkraft-

sel är tillräcklig för att finansiera de åtaganden som tillståndshavarna har redovisat i 

kostnadsberäkningarna, inklusive de av SSM gjorda justeringarna enligt tabell 6. 

SSM vill här påpeka att beräkningen grundar sig på ett antagande att kostnaderna är 

korrekt skattade av tillståndshavarna, förutom de kostnader som SSM har justerat 

utifrån alternativa kostnadsstudier och att alla kostnader är redovisade i kostnadsbe-

                                                           
19

 Prognos för juni 2013 ligger på 0,1 procent, en marginell förändring. 
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räkningarna. Eftersom de lämnade kostnadsberäkningarna enligt Studsvikslagen är 

deterministiska så har inte någon beräkning gjorts av osäkerhetsnivån i de redovi-

sade kostnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs en övergång till en annorlunda 

ansats som även tar hänsyn till systematiska under- och överskattningar av kostnader 

och systematisk exkludering av vissa typer av kostnader och kostnadsposter. 

 

Det kan i detta sammanhang nämnas att även fjolårets avgiftsberäkning, som var 

baserad på 2012 års kostnadsberäkningar, visade att en avgift på 0,12 öre per levere-

rad kWh kärnkraftsel balanserar de framtida kostnaderna, inklusive av SSM tillförda 

justeringar av kostnaderna men utan hänsyn till identifierade osäkerheter. SSM:s 

bedömning är att det fortfarande krävs underlag av bättre kvalitet än de som förnär-

varande ligger till grund för beräkningarna som finns sammanfattade i tabell 8 och 9, 

se avsnitt 4.6, för att säkerställa nivån på kvarstående osäkerheter.  

 

 

Tabell 9. Prognostiserad balansräkning 2013-12-31 med nuvarande avgifts-

uttag fram till utgången av 2017 för framtida kostnader (anges i tusentals 

kronor). 

 

Tillgångar  Skulder 

     

Fondsaldo 1 398 334 
 Nuvärde, enligt tillståndshavarnas 

kostnadsberäkningar 
1 512 264 

Nuvärde avgift 0,3 öre/kWh  884 980  Nuvärde enligt SSM:s justeringar 230 859 

   Ej säkerställt övervärde 540 191 

     

Summa tillgångar 2 283 314  Summa skulder 2 283 314 

Källa: SSM:s egna beräkningar. 

 

I ovanstående balansräkning i tabell 9 visas det samlade värdet av tillgångar och 

skulder av förväntade framtida in- och utbetalningar samt beräknat fondsaldo i 

Studsviksfonden i det fall att nu gällande avgift om 0,3 öre per levererad kWh kärn-

kraftsel tas ut under 2014–2017. Beloppen avser värdet per den 1 januari 2014. 

 

Det ej säkerställda övervärdet har minskat från föregående år med ca 112 miljoner 

kronor. Beloppet baseras på sambandet mellan tillgångar och skulder. Minskningen 

jämfört med föregående år förklaras främst av att skulderna i systemet ökat pga. 

minskad osäkerhet av rivningskostnader för det permanent avställda värmekraftver-

ket i Ågesta genom ny rivningsstudie, fortsatt sjunkande räntenivå samt att tillgång-

arna minskat då återstående förväntad inbetalningstid har reducerats med ytterligare 

ett år, det vill säga från fem till fyra år. 

 

Beräkningen visar att det med bibehållen avgift vid utgången av 2017 förväntas 

finnas ett ej säkerställt övervärde på cirka 540 miljoner kronor som kan bidra till att 

finansiera kvarstående osäkerheter. Exempel på denna typ av osäkerheter är kost-
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nadsfördyringar, tidplanerändringar och förändring av de prognostiserade in- och 

utbetalningarna från fonden. 

5.4. Sammanfattande bedömning av avgiftsnivå 2014 

SSM:s bedömning är att nuvarande avgiftsnivå på 0,3 öre per levererad kWh elström 

från de svenska kärnkraftverken bör gälla från och med 1 januari 2014.  Orsaken till 

detta är att det återstår ett arbete för tillståndshavarna med att identifiera, värdera 

och upprätta kvalificerade beräkningar av kvarstående osäkerheter i enlighet med 

vad som beskrivs i avsnitt 4.6. Detta gäller först och främst de kostnader som följer 

av de nya rivningsstudierna för Ågestareaktorn samt för forskningsreaktorerna i 

Studsvik, men omfattar även de övriga kärntekniska anläggningarna för vilka 

SVAFO eller SNAB är tillståndshavare. 

 

Detta innebär att SSM:s kravbild på de kostnadsberäkningar som ska lämnas in 

senast den 7 januari 2014 är att dessa innehåller följande beräkningar. 

 

 Redovisning av förväntade avfallsvolymer i Slutförvaret för rivningsavfall 

(SFR) och förväntade kostnader och särredovisning av dessa för varje en-

skild kärnteknisk anläggning. 

 Redovisning av förväntade avfallsvolymer till Slutförvaret för långlivat av-

fall (SFL) och förväntade kostnader och särredovisning av dessa för varje 

enskild kärnteknisk anläggning. 

 Avstämning av de ovan nämnda avfallstyperna gentemot aktuella avfalls-

planer. 

 Avstämning av kostnadsberäkningarna mot aktuella avvecklingsplaner. 

 Att osäkerheterna beskrivs, analyseras och beräknas och presenteras för 

varje enskild kärnteknisk anläggning.  

 

En central del i det återstående arbetet är därmed att skapa överensstämmelse mellan 

kostnadsberäkningar med tillhörande osäkerhetsanalyser, rivningsstudier och gäl-

lande avvecklingsplan för anläggningarna. 

 

SSM:s bedömning är att en beräkning av avgiftsnivån som bygger på denna typ av 

underlag där tillståndshavarna har vidtagit åtgärder för att såväl identifiera som 

kvantifiera osäkerheterna tidigast kan ske under granskningen av KB15, vilket krä-

ver att uppdaterade rivningsstudier, som är avstämda mot avvecklingsplaner, lämnas 

successivt från och med januari 2014 men dock senast i januari 2015. Myndigheten 

anser att detta är en förutsättning för att kunna göra en bedömning av vid vilken 

tidpunkt som Studsviksfonden är fullt uppbyggd.   
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Bilaga 1: Beräkning av avgiftsnivån 

Värdering av tillgångar 

Fondtillgången vid tidpunkten 0 (   ) – som består av inbetalda avgifter enligt 

Studsvikslagen – bestäms av summan av det diskonterande värdet av samtliga fram-

tida avgiftinbetalningarna till och med tidpunkten D: 

 

    ∑
  

(    )
 

 

   

 (1) 

 

Inbetalningarna (  ) är produkten av kärnavfallsavgiften (uttryckt i öre per levere-

rad kilowattimme) och den förväntade framtida elproduktion. Där     är diskonte-

ringsräntan vid år t och   är den återstående inbetalningstiden. Diskonteringen bör 

ske med samma räntesats (                                   ) som vid 

nuvärdesberäkning av skulden. 

Värdering av skulder 

Den totala skulden för de anläggningar som omfattas av Studsvikslagen (  ) utgörs 

av det diskonterade värdet av de förväntade utgifter som förväntas ge upphov till 

motsvarande utbetalningar som är förknippade med avveckling av de anläggningar 

som finns angivna i 1 § Studsvikslagen. För att bestämma skuldens värde diskonte-

ras dessa utgifter (  ) till nuvärde i enlighet med följande uttryck:  

 

   ∑
  

(    )
 

 

   

 (2) 

 

Tidpunkten ( ), är den tidpunkt då alla de anläggningar som omfattas av Studsviks-

lagen är avvecklade och de ekonomiska skyldigheterna därmed har upphör. Utgif-

terna ska beräknas som bästa möjliga linjära förväntansriktiga skattning, vilket ofta 

benämns ”best linear unbiased estimator”. Detta innebär att skulden beräknas uti-

från de deterministiska kostnadsuppskattningarna på alla ingående komponenter. 

Beräkning av avgift 

Följande villkor ska gälla för fonderingen enligt Studsvikslagen: 

 

             (3) 
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Där     är fondtillgången värderad till marknadsvärde vid avgiftsperiodens början. 

Om uttrycken för avgiftstillgången och skulden sätts in i detta uttryck kan detta 

förenklas till: 

 

∑
  

(    )
 

 

   

 ∑
  

(    )
 

 

   

       (4) 

 

Stabilitet i systemet uppnås genom att variabeln inbetalningar, (  ), bestäms så att 

sambandet upprätthålls. Det gäller att          d < T. Inbetalningarna i varje 

period är produkten mellan kärnavfallsavgiften i öre/kWh ( ) och tillståndshavarens 

produktionsvolym (  ): 

 

         (5) 

 

  

  

 


