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Sammanfattning
En reaktorinnehavare ska enligt 3 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen), i
samråd med övriga reaktorinnehavare, upprätta en kostnadsberäkning för omhändertagandet av kärntekniska restprodukter och ge in den till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
senast den 7 januari vart tredje år. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) inkom i
januari 2017 med detta underlag (Plan 2016) på uppdrag av reaktorinnehavarna. Följande
rapport redogör för SSM:s förslag enligt 6 § finansieringsförordningen på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2018–2020, efter granskning och bedömning av
kostnadsunderlaget i Plan 2016.
Den 1 juni 2017 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om reglerna om
finansieringen av kärnavfallshanteringen1. I propositionen föreslås ändringar i lagen
(2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk
verksamhet (finansieringslagen). Propositionen innebär förändringar på en rad punkter,
bland annat förtydliganden av hur kärnavfallsavgifter ska beräknas och storleken på de
säkerheter som ska ställas samt ändringar av kärnavfallsfondens placeringsmandat. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2017. De kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp som myndigheten föreslår i denna rapport följer huvudsakligen förslagen i
regeringens proposition. Undantaget är beräkning av kompletteringsbeloppet som endast
görs med hänsyn till osäkerheter på skuldsidan och inte, som propositionen föreslår, med
hänsyn till osäkerheter som rör framtida avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning. Att
utveckla och implementera en beräkningsmetod som beaktar risker på både skuld- och
tillgångssidan är ett omfattande arbete, som det inte varit möjligt att genomföra under den
korta tidsperiod som givits sedan regeringens lagförslag presenterades. Myndigheten
kommer att arbeta vidare med frågan inför kommande förslag på avgifter och säkerheter.

Förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp
Förslag till kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare för 2018–2020 redovisas i nedanstående tabell. För Forsmarks Kraftgrupp AB (Forsmark), OKG AB (Oskarshamn) och
Ringhals AB (Ringhals) uttrycks avgiften som öre per levererad kilowattimme (kWh)
elström och för Barsebäck Kraft AB (Barsebäck) uttrycks avgiften som ett fast årligt
belopp.
Förslag på kärnavfallsavgifter för 2018–2020
Tillståndshavare
Kärnavfallsavgift
Forsmark
3,3 öre/kWh
Oskarshamn
6,4 öre/kWh
Ringhals
5,2 öre/kWh
Barsebäck
543 mnkr/år

Utöver kärnavfallsavgifter ska reaktorinnehavarnas ägare ställa två typer av säkerheter;
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. Finansieringsbeloppet är ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan de återstående kostnaderna för de restprodukter som har uppkommit då beräkningen görs och de medel som har fonderats. Kompletteringsbeloppet är
ett belopp som motsvarar en skälig uppskattning av kostnader som kan uppkomma till
följd av oplanerade händelser. Myndighetens förslag till finansieringsbelopp och
kompletteringsbelopp redovisas i nedanstående tabell.
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Prop. 2016/17:199.
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Förslag på säkerhetsbelopp för 2018–2020
Tillståndshavare
Finansieringsbelopp (miljoner kr)
Kompletteringsbelopp (miljoner kr)
Forsmark
8 528
4 729
Oskarshamn
8 771
3 448
Ringhals
10 264
4 922
Barsebäck
1 591
2 019*
*) Enligt förslag i prop. 2016/17:199 ska Barsebäck även ställa säkerhet motsvarande
kompletteringsbelopp.

De föreslagna rörliga avgifterna uppgår i genomsnitt till 5,0 öre per kWh vilket är en
ökning med 1,0 öre per kWh jämfört med den genomsnittliga avgiftsnivå om 4,0 öre per
kWh som beslutades av regeringen för perioden 2015–2017.
Ökningen för Oskarshamn och Ringhals relativt innevarande avgiftsperiod förklaras av
beslut om tidigarelagd avställning av fyra reaktorer. Forsmark, som har haft relativ god
tillgänglighet i sina reaktorer samt inte beslutat om tidigare avveckling, föreslås istället en
mindre sänkning. För Barsebäck minskar avgiften från 1 042 miljoner kronor per år till
543 miljoner kronor per år, vilket huvudsakligen är en konsekvens av att Barsebäcks
inbetalningstid rullas om tre år.
Lägre marknadsräntor jämfört med dem som gällde vid föregående avgiftsförslag har
också en uppåtriktad påverkan eftersom de innebär lägre förväntad avkastning i kärnavfallsfonden. Dessutom innebär SSM:s bedömningar av reala prisförändringar och framtida elproduktion en ökning av avgifterna.
Den förändring av lagstiftningen som är föreslagen inför kommande avgiftsperiod, och
som föreliggande beräkningar utgår ifrån, innebär att avgiftsberäkningarna baseras på en
längre antagen drifttid och en högre riskpremie vid beräkning av diskonteringsräntekurvan. Dessa förändringar har en dämpande effekt på avgifternas storlek.

Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp
Huvudprincipen vid beräkningar av kärnavfallsavgifter är att nuvärdet av framtida avgiftsinbetalningar tillsammans med marknadsvärdet i kärnavfallsfonden är lika stor som nuvärdet av de framtida förväntade kostnaderna för programmet. I beräkningarna sker diskonteringen enligt de principer för uppbyggnad av diskonteringsräntekurva som tillämpades i de två senaste avgiftsförslagen. Utgångspunkten är att de framtida betalningarna
diskonteras med den avkastning som kärnavfallsfonden kan förväntas uppnå på sina
placeringar. I föreliggande beräkning har hänsyn tagits till att kärnavfallsfonden föreslås
ges breddade placeringsmöjligheter i enlighet med regeringens proposition samt att avgifter beräknas utifrån en antagen driftstid för reaktorerna om totalt 50 år.
Myndigheten har i sin granskning av Plan 2016 huvudsakligen fokuserat på tre områden;
metod för beräkning av reala prisförändringar, osäkerhetsanalys och prognoser för elproduktion, vilka anses särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen enligt 6 § finansieringsförordningen.
Bedömning av SKB:s hantering av reala prisförändringar, EEF
Inför inlämnandet av Plan 2016 har samrådsmöten hållits mellan SSM och SKB. Syftet
har varit att söka samsyn kring principer, metodik och förutsättningar för kostnadsberäkningar. SSM har också fastställt riktlinjer för beräkning av reala prisförändringar.
Riktlinjerna har legat till grund för SSM:s granskning av SKB:s beräkningsmetod i Plan
2016 och myndighetens egen bedömning.
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I myndighetens granskning konstateras att SKB har gjort avsteg från riktlinjerna i två
centrala delar, dels användningen av officiell statistik och dels modellval för trendframskrivning. SKB har tagit bort data från officiell statistik och ersatt denna med egna
prognosvärden. SSM anser att det är av stor vikt att officiell statistik används i beräkningarna. Vidare anser SSM, med stöd från Konjunkturinstitutet (KI) och andra expertutlåtanden, att prognoser bör modelleras med en exponentiell trendframskrivning, viket SKB
bara gör i viss mån.
För att kunna bedöma effekten av SKB:s avsteg gav SSM i uppdrag till KI att ta fram
prognoser som följer SSM:s riktlinjer. Med utgångspunkt från KI:s prognoser begärde
SSM att SKB skulle genomföra en kompletterande beräkning utifrån givna förutsättningar. SKB presenterade i sin kompletterande inlaga dels en beräkning utifrån KI:s
prognoser, dels en alternativ prognosberäkning (benämnd ”SKB alternativ TS”).
Det material som SKB under maj månad inkom med som underlag för den alternativa
prognosberäkningen, TS, bedömde myndigheten inte tillräckligt underbyggt för att vara
granskningsbart. Myndigheten valde därför att remittera ett avgiftsförslag baserat på
SKB:s kompletterande kostnadsberäkning utifrån KI:s prognoser. SSM begärde samtidigt
in kompletterande information från SKB för att kunna granska även SKB:s alternativ TS
och hur väl dessa prognoser uppfyllde myndighetens riktlinjer för EEF.
SSM kan efter en granskning av de kompletterande beräkningar SKB presenterat under
remisstiden konstatera att dessa är framtagna i enlighet med SSM:s riktlinjer och därmed
hanterar de huvudsakliga brister som SSM identifierat i Plan 2016. SSM anser därför att
det alternativa förslag som lämnats in av SKB kan utgöra grund för myndighetens
avgiftsförslag. De avgifter och säkerheter som redovisas i detta förslag utgår följaktligen
från SKB:s alternativ TS, vilket skiljer sig från den kostnadsberäkning som låg till grund
för myndighetens tidigare remitterade förslag.
Bedömning av SKB:s osäkerhetsanalys
I granskningen av SKB:s osäkerhetsanalys i föregående avgiftsförslag ansåg myndigheten
att de verkliga osäkerheterna i programmet med hög sannolikhet var underskattade, bland
annat eftersom den relativa standardavvikelsen i kostnaderna på 10 procent var orimligt
låg. I plan 2016 har den relativa standardavvikelsen ökat något till 13 procent. SSM anser
dock fortfarande att osäkerheterna är underskattade eftersom ett stort antal variationer med
låg inbördes samvariation används i osäkerhetsanalysen, samtidigt som riskbedömningar
utesluts genom hanteringen av fasta förutsättningar i beräkningarna. SSM har i detta
avseende inte gjort någon egen bedömning som underlag för beräkningen av avgifter och
säkerheter. SSM konstaterar dock att regeringens proposition tydliggör möjligheten för
myndigheten att meddela närmare föreskrifter om hur kärnavfallsavgiften,
finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet ska beräknas.
Bedömning av prognoser för kärnkraftverkens elproduktion
I granskningen av reaktorinnehavarnas elprognoser i föregående avgiftsförslag konstaterade myndigheten att det fanns en stor osäkerhet kring den elproduktion som kan förväntas
från kärnkraftverken framöver. I granskningen av Plan 2016 konstateras att prognoserna är
optimistiska både utifrån reaktorinnehavarnas historiska produktionsnivåer och utifrån
träffsäkerheten i reaktorinnehavarnas tidigare prognoser. Myndigheten gör därför en egen
bedömning av framtida elproduktion som underlag för beräkningarna, med utgångspunkt i
den historiska tillgängligheten i reaktorerna. I denna bedömning har framtida effektjusterande åtgärder beaktats.

Sida 5 (85)
Dokumentnr: SSM2016-5513-66

Innehållsförteckning
1.

Inledning ...................................................................................................................... 6
1.1.

Rapportens struktur .............................................................................................. 6

1.2.

Syfte med rapporten ............................................................................................. 6

1.3.
Pågående process med ny finansieringslagstiftning och konsekvenser för denna
rapport 6
1.4.
2.

3.

Ärendet och dess beredning ................................................................................. 7

Bakgrund.................................................................................................................... 10
2.1.

Finansieringssystemet för kärnkraftens radioaktiva restprodukter .................... 10

2.2.

Balansräkning i finansieringssystemet ............................................................... 11

2.3.

Industrins underlag för redovisning av kostnader, Plan 2016 ............................ 12

2.4.

Industrins beräknade kostnader i Plan 2016 ...................................................... 14

2.5.

Myndighetens föregående förslag till avgifter och säkerhetsbelopp.................. 15

Granskning av underlaget i Plan 2016 ....................................................................... 17
3.1.

Real pris- och löneutveckling (Externa ekonomiska faktorer) .......................... 17

3.2.

Osäkerhetsanalys ............................................................................................... 41

3.3.

Prognoser för kärnkraftverkens elproduktion .................................................... 51

4. Förutsättningar och antaganden för beräkning av kärnavfallsavgifter och
säkerhetsbelopp.................................................................................................................. 58
4.1.

Reaktorernas drifttider ....................................................................................... 58

4.2.

Diskontering av framtida kassaflöden ............................................................... 59

4.3.

Prognoser för real pris- och löneutveckling ....................................................... 62

4.4.

Prognoser för kärnkraftverkens elproduktion .................................................... 67

4.5.

Merkostnader ..................................................................................................... 69

4.6.

Övriga antaganden ............................................................................................. 73

5.

Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare ............... 77

6.

Diskussion kring nivåer på avgifter och säkerhetsbelopp .......................................... 78

7.

6.1.

Fallande marknadsräntor .................................................................................... 78

6.2.

Tidigare avställning reaktorer ............................................................................ 79

6.3.

Annan bedömning om real pris- och löneökning ............................................... 80

6.4.

Annan bedömning om framtida elproduktion .................................................... 80

6.5.

Uppdaterad beräkning av merkostnader ............................................................ 81

6.6.

Ny finansieringslag ............................................................................................ 81

Referenser .................................................................................................................. 83

Sida 6 (85)
Dokumentnr: SSM2016-5513-66

1. Inledning
1.1. Rapportens struktur
Rapporten inleds med en beskrivning av finansieringssystemet för kärnkraftens radioaktiva restprodukter och industrins underlag för redovisning av kostnader för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Därefter följer en redogörelse av resultatet av
myndighetens granskning av detta material. Slutligen redovisas myndighetens föreslag på
kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp och de antaganden som ligger bakom dessa
beräkningar. En jämförelse görs även mot nu gällande nivåer på avgifter och
säkerhetsbelopp.

1.2. Syfte med rapporten
Finansieringslagsstiftningen ska säkerställa att kärnkraftsindustrin står för de kostnader
som uppkommit till följd av användningen av kärnkraft och så långt som möjligt
minimera statens risk. Detta åstadkoms genom att det vid varje avgiftsförslag är den bästa
möjliga skattningen av förväntade kostnader som ligger till grund för de avgifter som
reaktorinnehavarna betalar till kärnavfallsfonden, likaså de säkerheter som ställs.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska enligt 6 § förordningen (2008:715) om finansiella
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) till regeringen lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för
reaktorinnehavare för kommande treårsperiod. Syftet med den här rapporten är därför att
till regeringen, för Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB och Barsebäck
Kraft AB för 2018–2020, lämna förslag på




kärnavfallsavgifter,
finansieringsbelopp, och
kompletteringsbelopp.

Avgifter och säkerhetsbelopp beräknas efter granskning av industrins inlämnade
kostnadsunderlag och enligt myndighetens bedömning av förväntade kostnader.

1.3. Pågående process med ny finansieringslagstiftning och
konsekvenser för denna rapport
Den 1 juni 2017 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om reglerna om
finansieringen av kärnavfallshanteringen2 (propositionen). I propositionen föreslås
ändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen).
Propositionen innebär förändringar på en rad punkter, bland annat förtydliganden om hur
kärnavfallsavgifter ska beräknas och storleken på de säkerheter som ska ställas samt
ändringar av kärnavfallsfondens placeringsmandat. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 december 2017. De kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp som föreslås i denna
rapport beräknas huvudsakligen enligt de förutsättningar som följer av innehållet i
regeringens proposition. Undantaget är beräkningen av kompletteringsbeloppet som
endast görs med hänsyn till osäkerheter på skuldsidan och inte, som propositionen
föreslår, med hänsyn till osäkerheter som rör framtida avgiftsintäkter och fondmedlens

2

Prop. 2016/17:199.
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avkastning. I propositionen anges också vissa förutsättningar exempelvis vilken drifttid
som ska användas vid beräkning av avgifter och säkerhetsbelopp.

1.4. Ärendet och dess beredning
1.4.1.

Samrådsmöten med SKB

Under 2015 och 2016 har fem samrådsmöten mellan SSM och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) hållits. Vid mötet i december 2015 beskrevs syftet med samrådsserien
som3:
Att i tid inför Plan 2016, genom konstruktiv dialog och utifrån gällande roller, söka
samsyn kring principer, metodik och förutsättningar för kostnadsberäkningar.
Samrådserien omfattade SKB:s bemötanden av SSM:s kommentarer från granskningen
av Plan 2013, riktlinjer för att prognostisera framtida pris- och kostnadsutveckling,
samt SSM:s förväntningar på SKB:s underlag för granskning, samt särskilt åtgärder
för att underlätta granskning av SKB:s osäkerhetsanalys.
Diskussionen vid samrådsmötena har till största del kretsat kring metod för prognoser för
pris- och kostnadsutveckling. Vid mötet den 15 april 2016 redogjorde SSM för innehållet i
en remissversion av myndighetens riktlinjer för beräkning av externa ekonomiska faktorer
(EEF)4. Den 25 maj inkom SKB med ett remissvar som hade tagits fram tillsammans med
SKB:s ägare och i september 2016 fastställde SSM riktlinjer för beräkning av EEF5.
Diskussion har även förts kring metoden för osäkerhetsanalys i kostnadsunderlaget. Vid
mötet den 15 april 2016 framförde SSM preliminära synpunkter avseende SKB:s
osäkerhetsanalys i Plan 2013. Myndigheten ansåg att dessa synpunkter borde beaktas i
SKB:s arbete med osäkerhetsanalysen i Plan 2016.

1.4.2.

Kompletterande underlag från SKB

SSM har under våren 2017 begärt kompletterande uppgifter skriftligt och muntligt för att
möjliggöra granskning av kostnadsunderlaget och bedöma om underlaget kan ligga till
grund för myndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp. SKB har
tillhandahållit alla uppgifter som myndigheten efterfrågat. Vid en av dessa
kompletteringar uppmärksammade SKB ett fel som avser fördelningen av
avvecklingskostnader för tillståndshavarna i kalkyl dec 2017, dvs. den kalkyl som ligger
till grund för beräkning av finansieringsbelopp. SKB rättade till felet och skickade
uppdaterat underlag6.
Den 19 april 2017 skickade SSM en begäran om kompletterad kostnadsberäkning med
tillämpning av ändrade data för EEF1 - EEF47. Kompletteringen innefattade allt underlag
som förändras och som behövs för att beräkna kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp

3

SKB (2015)

4

SKB (2016c)

5

SSM (2016d)

6

SKB (2017b)

7

SSM (2017c)
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och kompletteringsbelopp till följd av ändrade data för EEF1 – EEF4. Kompletteringsbegäran var ett resultat av den granskning som gjorts avseende SKB:s hantering av EEF.
Den 17 maj begärde SKB förlängd svarstid för kompletteringen fram till sista maj 20178
och den 31 maj inkom SKB med svar på begäran9. I svaret lämnas två alternativa
beräkningar; en kostnadsberäkning enligt SSM:s begäran och en kostnadsberäkning på det
sätt som SKB bedömer vara mest adekvat om SSM:s riktlinjer för beräkning av EEF
skulle tillämpas fullt ut.
I samband med inlämnandet av SKB:s remissvar den 1 september 2017 inkom SKB även,
på uppmaning av myndigheten, med uppdaterat kostnadsunderlag för de två alternativa
beräkningarna som lämnades in i maj10. I uppdateringen har de två alternativen justerats
för att hantera asymmetriska prognosinternvall för EEF. Den 22 september inkom SKB,
efter begäran från SSM, med motsvarande kostnadsunderlag i Excelformat11. SKB står
dock fast vid att det ursprungliga underlaget i Plan 2016 bör gälla som underlag för
beräkning av avgifter och säkerhetsbelopp.

1.4.3.

Finansieringsdelegationen

Under 2017 har tre sammanträden hållits med SSM:s rådgivande delegation för frågor om
finansiering av hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
(finansieringsdelegationen) där myndighetens kommande förslag på kärnavfallsavgifter
och säkerheter diskuterats. Delegationen har gett myndigheten stöd i beredningen av
ärendet, samt i granskningen av SKB:s underlag.
Vid mötet den 20 mars 2017 redogjorde SSM för preliminära granskningssynpunkter av
SKB:s hantering av reala pris- och löneförändringar i programmet samt
osäkerhetsanalysen. Vid mötet den 19 juni 2017 presenterade SSM sitt remissförslag till
avgifter och säkerhetsbelopp och de antaganden som ligger bakom beräkningarna inför
myndighetens remiss av förslaget. Vid mötet den 26 september 2017 redogjorde
myndigheten för de remissynpunkter som inkommit och myndighetens slutgiltiga
avgiftsförslag.

1.4.4.

Synpunkter från remissinstanser

SSM har remissbehandlat avgiftsförslaget under perioden 30 juni till 1 september 2017,
genom att skicka ut myndighetens rapport för synpunkter till berörda remissinstanser och
göra rapporten tillgänglig på SSM:s hemsida. I bilaga 1 redovisas en sammanställning av
erhållna synpunkter från remissinstanser och SSM:s kommentar till synpunkterna.
På två punkter har remissbehandlingen föranlett förändringar i SSM:s förslag till
kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp:


Efter granskning av underlaget har SSM valt att tillämpa SKB:s alternativa
bedömning för prognoser för real pris- och löneförändring (den av SKB kallad
”TS”) som inkom till myndigheten i september.

8

SKB (2017c)

9

SKB (2017d)

10

SKB (2017e)

11

SKB (2017f)
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Avgiftsberäkningen har uppdaterats efter påpekande om felaktiga antaganden av
mindre karaktär.

Förutom vissa förtydliganden av ställningstaganden har remissbehandlingen i övrigt inte
föranlett några förändringar.
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2. Bakgrund
2.1. Finansieringssystemet för kärnkraftens radioaktiva
restprodukter
Den som har tillstånd enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) är
enligt 13 § samma lag skyldig att svara för sådana kostnader som avses i 10 - 12 §§, dvs.
för bl.a. en säker hantering och slutförvaring av verksamhetens restprodukter samt en
säker avveckling och rivning av anläggningarna när verksamheten inte längre ska
bedrivas. Skyldigheterna kvarstår enligt 14 § kärntekniklagen till dess att åtgärderna har
fullgjorts, även om tillståndet upphör. För att säkerställa finansieringen av
tillståndshavarnas kostnader finns finansieringslagen.
Svenska staten har ett övergripande ansvar för använt kärnbränsle och kärnavfall.
Principen om statens sistahandsansvar finns reglerad i avfallsdirektivet12 samt följer av
Sveriges åtaganden enligt avfallskonventionen13. I förarbetena till dagens finansieringslag
definieras syftet med finansieringssystemet enligt följande:
Syftet med finansieringssystemet ska vara att så långt det är möjligt minimera
risken för att staten tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av
tillståndshavarnas betalningsansvar.14
De företag som har tillstånd enligt kärntekniklagen att inneha eller driva
kärnkraftsreaktorer som inte permanent ställts av kallas reaktorinnehavare. Dessa är:




Forsmarks Kraftgrupp AB
OKG AB
Ringhals AB

I regeringens proposition föreslås att tillståndshavare till reaktorer som har permanent
stängts av efter 1974 också ska definieras som reaktorinnehavare. Detta innebär att även
Barsebäck Kraft AB kallas för reaktorinnehavare. Definition av reaktorinnehavare i denna
rapport följer förslaget i regeringens proposition.
Enligt finansieringsförordningen ska reaktorinnehavare i samråd upprätta en
kostnadsberäkning och ge in den till SSM senast den 7 januari vart tredje år. I praktiken
samordnas arbetet genom det gemensamt ägda bolaget SKB, som ger in det underlag som
redovisar respektive reaktorinnehavares återstående kostnader.
SSM:s roll är att granska underlaget och bedöma om de kostnader som redovisas kan
anses förväntningsriktiga. Utifrån bedömningen lämnas till regeringen ett förslag på
kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för kommande treårsperiod.
Avgifterna ska tillsammans med tillgångarna i kärnavfallsfonden täcka de förväntade
återstående kostnaderna för programmet. Reaktorinnehavarna betalar sedan de
kärnavfallsavgifter som beslutats av regeringen till kärnavfallsfonden. Tillgångarna i
12

Direktiv 2011/70/Euratom från den 19 juli 2011 om inrättandet av ett gemenskapsramverk för
ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
13

1997 års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid
hantering av radioaktivt avfall.
14

Prop. 2005/06:183 s. 21.
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fonden förvaltas av en statlig myndighet med samma namn, Kärnavfallsfonden.
Myndigheten har ingen egen personal utan administrationen sköts av Kammarkollegiet.
Förutom avgifter ska reaktorinnehavare även ställa två typer av säkerheter,
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. Granskning av värdebeständigheten i de
ställda säkerheterna görs av Riksgälden som sedan överlämnar förslaget till regeringen för
beslut.

2.2. Balansräkning i finansieringssystemet
I samband med beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för en
reaktorinnehavare kan en principiell balansräkning användas för att illustrera det framtida
avgiftsbehovet, se figur nedan.
Figur 1: Principiell balansräkning för finansieringssystemet

En reaktorinnehavares skuld i systemet utgörs av det diskonterade värdet av de förväntade
utgifterna som är förknippade med de skyldigheter som anges i 13 § första stycket 1
kärntekniklagen och som följer av 10, 11 och 12 §§ samma lag. På en övergripande nivå
kan skulden brytas ner i tre komponenter:




Återstående kostnad exklusive osäkerhetspåslag
Osäkerhetspåslag
Merkostnader

Den återstående grundkostnaden exklusive osäkerhetspåslag består av nuvärdet av de
kassaflöden i de förväntade kostnaderna för åtgärder och verksamhet som avses i 4 § 1- 3
finansieringslagen. Osäkerhetspåslaget är skillnaden mellan medelvärdet av den
stokastiska simuleringen i osäkerhetsanalysen och referenskalkylen. I andra sammanhang,
exempelvis Norska statens projektstyrningsmodell för infrastrukturprojekt15, benämns
15

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Hva-er-KS-ordningen/id2001422/
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detta som ”förväntat tillägg”. Merkostnaderna utgörs av nuvärdet av de förväntade
kostnaderna för staten för åtgärder och verksamhet som avses i 4 § 1-3 finansieringslagen.
I praktiken innebär detta statens kostnader för tillsyn för säker avveckling, prövning av
frågor om slutförvar, förvaltning av fondmedel och prövning av frågor enligt
finansieringslagen och stöd till vissa kommuner. SSM bär ansvaret för beräkning av
merkostnaderna.
På motsatt sida i balansräkningen finns en reaktorinnehavares tillgångar i systemet, som
kan delas in i följande två delar:



Fondtillgång
Avgiftstillgång

Fondtillgången består av de marknadsvärderade tillgångarna i kärnavfallsfonden.
Avgiftstillgången bestäms som summan av det diskonterade värdet av en tillståndshavares
förväntade avgiftsinbetalningar. För reaktorinnehavare med reaktorer i drift sker
avgiftsinbetalningarna under den återstående förväntade drifttiden för dess reaktorer.
Därmed utgörs avgiftstillgången i praktiken av nuvärdet av produkten mellan förväntad
elproduktion och den kärnavfallsavgift som balanserar systemet. För en reaktorinnehavare
med permanent avställda reaktorer skall avgiften istället betalas som ett fast årsbelopp
över en bestämd tidsperiod, vilken enligt nuvarande regelverk är tre år.
Kärnavfallsavgiften för en reaktorinnehavare beräknas således som den avgiftsnivå som
gör att avgiftstillgången tillsammans med fondtillgången blir lika stor som skulden.
Av finansieringsförordningen framgår även att en reaktorinnehavare till
Kärnavfallsfonden ska ställa godtagbara säkerheter motsvarande de finansieringsbelopp
och kompletteringsbelopp som regeringen har beslutat. Sett ur ett
balansräkningsperspektiv för finansieringssystemet innebär detta att det finns två
säkerheter på tillgångssidan, men vid sidan av balansräkningen.
Finansieringsbeloppet är ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de återstående
grundkostnaderna och merkostnaderna för de restprodukter som har uppkommit då
beräkningen görs och de medel som har fonderats för dessa kostnader.
Kompletteringsbeloppet är enligt finanseringsförordningen en skälig uppskattning av
kostnader som avses i 4 § 1-3 finansieringslagen och som kan uppkomma till följd av
oplanerade händelser. Underlag för kompletteringsbeloppet har beräknats av SKB.
Säkerheterna för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp är i dagsläget
moderbolagsborgen, ställda av reaktorinnehavarnas ägare.

2.3. Industrins underlag för redovisning av kostnader, Plan 2016
Som nämns i föregående kapitel ska reaktorinnehavare upprätta en kostnadsberäkning vart
tredje år och ge in den till SSM. Arbetet delegeras av reaktorinnehavarna till det
gemensamt ägda bolaget SKB som redovisar de återstående kostnaderna för
omhändertagandet av kärntekniska restprodukter. SKB kallar redovisningen för
Planrapporter. SKB har i underlaget som inkom till myndigheten den 9 januari upprättat
kostnadsberäkningar både baserat på en kalkylmässig driftstid om 40- respektive 50 års
driftstid. I denna rapport redovisas 50-årsscenariot vilket följer regeringens information
till riksdagen i propositionen.
Beräkningar av avgifter och säkerhetsbelopp som redovisas i denna rapport bygger i stort
på resultatet av granskningen av den rapport som mottogs av myndigheten i januari 2017,
kallad Plan 2016.
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I Plan 2016 finns flera kostnadsberäkningar som på olika sätt ligger till grund för de
förväntade framtida kostnaderna för programmet. Tabell 1 sammanfattar de olika
underliggande kostnadskalkylerna och beskriver hur de hänger samman.
Tabell 1: Olika kostnadsunderlag i SKB:s redovisning
SKB:s benämning
Förklaring
Referenskalkylen

Baseras på 60 års drift av reaktorerna, vilket ger 6000 kapslar med
använt kärnbränsle. Kalkylen innehåller samtliga kostnader för att ta
hand om tillståndshavarnas restprodukter och driftavfall.
Referenskalkylen utgör grund för övriga kalkyler.

Kalkyl 50

Baseras på 50 års drift av reaktorerna, dock minst sex års kvarstående
drifttid. Kalkylen omfattar 5030 kapslar med använt kärnbränsle.
Kostnaderna är begränsade till att endast omfatta tillståndshavarnas
kostnader för omhändertagande av radioaktiva restprodukter.

Kalkyl 50 (real)

Denna kostnad är baserad på samma underlag som Kalkyl 50 men
innefattar en justering för den bedömda reala prisutvecklingen enligt
begreppet Externa Ekonomiska Faktorer (EEF). Kalkyl 50 (real) utgör
utgångsläget för den stokastiska osäkerhetsanalysen som ger påslag för
osäkerhet i grundkostnaderna och kompletteringsbeloppet.

Kalkyl dec 2017

Baseras på drift av reaktorerna fram till 2017-12-31, vilket ger 4001
kapslar. Kostnaderna är begränsade till att endast omfatta
tillståndshavarnas kostnader för omhändertagande av radioaktiva
restprodukter. Kalkyl dec 2017 utgör grund för beräkning av
finansieringsbeloppet, som fås fram efter att kalkylen justerats med
EEF och påslag för oförutsett och risk.

Kalkyl 25

Kalkyl 25 baseras på 25 års drift av samtliga reaktorer, vilket ger 2934
kapslar. Kalkyl 25 utgör grund för fördelning av kostnader på de fyra
tillståndshavarna.

Källa: SKB (2017a)

Referenskostnaderna består av kostnader som utgår från reaktorinnehavarnas aktuella
planeringsförutsättningar vad gäller reaktorernas drifttider och förväntade volymer
radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle. Estimeringen av referenskostnaden bygger på
en deterministisk metod, dvs. att förutsättningar är låsta. I regeringens proposition på
ändringar i finansieringslagen beskrivs att den återstående drifttiden som underlag för
beräkning av kärnavfallsavgifter ska vara 50 år, genom ändringar i
finansieringsförordningen. Därför skalar SKB ner referenskalkylen för att erhålla kalkyl
50, som alltså motsvarar en total drifttid för varje reaktor på 50 år, om det inte finns skäl
att anta tidigare avställning. SKB har dock även redovisat underlag som bygger 40 års
drift enligt nu gällande finansieringsförordning.
För att justera underlaget för reala kostnadsförändringar, dvs. att gå från kalkyl 50 till
kalkyl 50 (real), använder SKB en metod som kallas externa ekonomiska faktorer (EEF).
Med metoden görs en prognos, som bygger på historisk data, för den reala utvecklingen
för ekonomiska faktorer som av SKB bedöms vara representativa för
kärnavfallsprogrammet. Prognoserna tar implicit hänsyn till den produktivitetsutveckling
som dessa sektorer uppvisat historiskt.
För att erhålla de avgiftsgrundande kostnaderna inklusive påslag för osäkerhet, så
använder SKB en beräkningsmetod som benämns ”successiv kalkyl”. Den successiva
kalkylen består av två delar i kombination: en modifierad version av den succesiva
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principen och en stokastisk beräkningsmetod. Det faktiska osäkerhetspåslaget är
skillnaden mellan medelvärdet av den stokastiska simuleringen i osäkerhetsanalysen och
Kalkyl 50 real. Den stokastiska beräkningen ger även underlag för
kompletteringsbeloppet.
De kostnader som redovisas kan dels hänföras till den enskilda reaktorinnehavarens
skyldigheter (särkostnader), och dels till kostnader som genomförs gemensamt med övriga
reaktorinnehavare (samkostnader). Samkostnaderna delas upp mellan reaktorinnehavarna
baserat på olika avtal sinsemellan.
Inom ramen för Plan 2016 redovisas, förutom återstående kostnader, även en
sammanställning av reaktorinnehavarnas planerade elleveranser. De planerade
elleveranserna redovisas per reaktor för återstående planerad drifttid enligt
referensscenariot, för närvarande baserat på 60 års drift för alla kvarvarande reaktorer
(förutom i de fall beslut tagits om tidigare avställning).

2.4. Industrins beräknade kostnader i Plan 2016
I diagrammet nedan redovisas SKB:s beräkning av de återstående kostnaderna för
kärnavfallsprogrammet i Plan 2016, kallat ”den återstående grundkostnaden”.
Kostnaderna redovisas som en S-kurva för 40 och 50 års drifttid. Den odiskonterade
återstående grundkostnaden för 50 års drift beräknas av SKB till 106,3 miljarder, varav
89,0 miljarder består av kostnad exklusive osäkerhetspåslag och 17,3 miljarder består av
osäkerhetspåslag. Standardavvikelsen relativt medelvärdet är ca 13 %.
Diagram 1: Utfallet av osäkerhetsanalysen för 40 och 50 års drift

Källa: SKB (2017a)
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I nedan diagram visas kompletteringsbeloppets storlek för reaktorinnehavarna vid 90 %
percentilen för 50 års drift.
Diagram 2: kompletteringsbeloppet för reaktorinnehavarna vid 90 % konfidensgrad för 50
års drift för olika reala diskonteringsräntor

Källa: SKB (2017a)

2.5. Myndighetens föregående förslag till avgifter och
säkerhetsbelopp
Vid myndighetens granskning av det kostnadsunderlag som låg till grund för förslag till
avgifter och säkerhetsbelopp för 2015 lyftes ett antal områden som inte bedömdes
återspegla förväntningsriktiga skattningar av kostnader. Dessa områden var real pris- och
löneutveckling, osäkerhetsanalys och prognoser för reaktorinnehavarnas elproduktion.
I granskningen av SKB:s hantering av reala prisförändringar tog SSM hjälp av KI. KI:s
slutsatser var i huvudsak att prognoser bör utgå från ekonomisk teori och beprövad
erfarenhet, varför en exponentiell modell förordas. Dessutom pekade KI på brister i
dataunderlaget. SSM bedömde att den prognosmodell som SKB valt medförde en
betydande underskattning av de återstående kostnaderna. Sammantaget gjorde
myndigheten bedömningen att SKB:s beräkning av de återstående kostnaderna behövde
göras om innan en uppdaterad avgiftsberäkning kunde göras. De brister som fanns i SKB:s
redovisning av EEF hade metodmässiga brister som potentiellt kunde få en stor inverkan
på kärnavfallsavgifterna. Med stöd av 7 § finansieringsförordningen föreslog därför SSM
en ettårig avgiftsperiod, dvs. en avgift för 2015, vilket är en kortare period än den normalt
treåriga avgiftsperioden. Syftet var att efter komplettering av SKB beräkna avgifter för de
återstående två åren.
I granskningen av SKB:s osäkerhetsanalys tog myndigheten stöd av Norges Tekniska och
Naturvetenskapliga Universitet (NTNU). Tillsammans med NTNU gjorde myndigheten
bedömningen att den totala osäkerheten i programmet på 10 %, mätt som relativ
standardavvikelse i kostnaderna, var orimligt låg. En standardavvikelse på 20-30 %
bedömdes som mer realistisk utifrån NTNU:s erfarenhet. Myndigheten framförde vidare
sin avsikt att i framtiden begära in SKB:s simuleringsmodell eftersom det i dagsläget inte
fullt ut går att granska beräkningarna.
Avseende reaktorinnehavarnas elproduktion redogjordes för den historiskt sett svaga
produktionen, samt orimligheten i antaganden om framtida produktion. Sammantaget
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bedömdes det finnas stora osäkerheter i den elproduktion som kärnkraftverken förväntas
producera framöver. Vid det tillfället hade SSM inte utvecklat en metod för att göra en
väntevärdesriktig bedömning av framtida elproduktion, därför användes reaktorinnehavarnas prognoser som underlag för beräkning av avgifter och säkerhetsbelopp. Vidare
konstaterades att SSM hade för avsikt att genomföra en fördjupad utvärdering av
rimligheten i industrins prognoser inför kommande avgiftsperiod.
I tillägg redogjorde myndigheten för metod för diskontering av framtida kassaflöden.
Utgångspunkten var att räntan som används vid nuvärdesberäkning ska spegla den
förväntade avkastningen i kärnavfallsfonden. Den metod som presenterades för
uppbyggnad av riskfri nominell diskonteringskurva utgick från Finansinspektionens
föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska
avsättningar (FFFS:2013:23). Ett tillägg på 0,25 procentenheter gjordes därefter för att
spegla den högre förväntade avkastningen som följer av att kärnavfallsfonden kan inneha
säkerställda obligationer. Den förväntade inflationen beräknades enligt samma principer,
dock med utgångspunkt i skillnaden mellan avkastningen på nominella och reala
obligationer, den s.k. break even-inflationen. Den långsiktiga terminsinflationen
bestämdes till 2 % i enighet med Riksbankens inflationsmål.
SSM:s förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2015 framgår i tabell 2,
vilken kan jämföras med regeringens beslut av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för
2015-2017, tabell 3. I sitt beslut valde regeringen att använda SSM:s förslag till kärnavfallsavgifter men att dessa avgifter skulle gälla för hela den ordinarie avgiftsperioden,
dvs. 2015-2017. För säkerhetsbeloppen valde regeringen att besluta om nivåer enligt
förutsättningen att beloppen kan påkallas direkt då villkoren i finansieringsförordningen är
uppfyllda, dvs. betydligt lägre belopp än myndighetens ursprungliga förslag.
Tabell 2: SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2015
Tillståndshavare
Kärnavfallsavgift
Kompletteringsbelopp
Forsmark Kraftgrupp AB
3,9 öre/kWh
7 275 mkr
OKG AB
4,1 öre/kWh
4 466 mkr
Ringhals AB
4,2 öre/kWh
6 176 mkr
Barsebäck Kraft AB
1 042 mkr/år
*
*) Barsebäck Kraft AB ställer inget kompletteringsbelopp
**) SSM beslutar om finansieringsbelopp för Barsebäck Kraft AB

Finansieringsbelopp
19 571 mkr
14 041 mkr
17 262 mkr
**

Tabell 3: Regeringens beslut av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2015-2017
Tillståndshavare
Forsmark Kraftgrupp AB
OKG AB
Ringhals AB
Barsebäck Kraft AB

Kärnavfallsavgift
3,9 öre/kWh
4,1 öre/kWh
4,2 öre/kWh
1 042 mkr /år

Kompletteringsbelopp
2 732 mkr
2 178 mkr
3 012 mkr
-

Finansieringsbelopp
5 929 mkr
5 831 mkr
6 720 mkr
-
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3. Granskning av underlaget i Plan 2016
I nedanstående avsnitt redogörs för SSM:s granskning av kostnadsunderlaget i Plan 2016.
De områden som granskas är metod för beräkning av real pris- och löneutveckling,
osäkerhetsanalysen för kostnaderna i programmet samt reaktorinnehavarnas prognoser på
elproduktion. Myndigheten har valt att granska dessa områden dels för att de bedöms ha
stort kostnadsgenomslag och därmed är kritiska för att säkerställa att rätt nivåer på
avgifter och säkerhetsbelopp beslutas om för att täcka de framtida kostnaderna för
kärnavfallsprogrammet, dels för att myndigheten har uppmärksammat dessa områden i
tidigare granskningar. Dessutom är det viktigt att i ett tidigt skede etablera metoder och
prognoser som kan anses väntevärdesriktiga. Vid granskningen är utgångspunkten att
kostnadsunderlaget ska spegla förväntade värden på alla ingående komponenter.
Myndigheten har valt att inte göra en granskning av de tekniska delarna av programmet
och huruvida dessa kan anses uppfyllas inom kostnadsramen. Kärnavfallsprogrammet
befinner sig ännu i ett tidigt stadie, med hög osäkerhet i de kostnadsstudier som gjorts. Av
detta skäl är det viktigt att osäkerhetsanalysen fångar upp de osäkerheter som finns i
kostnadsstudierna, varför myndigheten prioriterat sina resurser på att granska de
antaganden och metoder som ligger till grund för SKB:s osäkerhetsmodell.

3.1. Real pris- och löneutveckling (Externa ekonomiska faktorer)
3.1.1.

Bakgrund

I kostnadsberäkningen Plan 200716 introducerade SKB det som senare skulle komma att
kallas externa ekonomiska faktorer, EEF17. Metoden, som har utvecklats succesivt,
beskrivs i bl.a. SKB (2013), Bergman & Jacobsson (2012) och Bergman, Jakobsson, &
Sandberg (2015). Mycket kort kan metoden sägas vara ett sätt att bedöma pris- och
löneutveckling för insatsfaktorer i det svenska kärnavfallsprogrammet.
SSM har granskat och kommenterat det arbete som SKB har genomfört, se exempelvis
SSM (2014a) eller SSM (2011) med stöd av bl.a. Konjunkturinstitutet18.
Sedan det förra avgiftsförslaget har SSM uppdragit till John Hassler och Per Krusell, båda
professorer i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms
universitet att genomföra en oberoende utvärdering av olika prognosmodeller för EEF19.
Under våren 2016 har SSM samrått med SKB och dess ägare kring prognoser för EEF.
Samrådsserien initierades av SSM och SKB i strävan att uppnå samsyn avseende
förutsättningar, principer och metodik för beräkning av EEF. Under mötesserien har SSM
meddelat att myndigheten avser att besluta om riktlinjer för beräkning av EEF. Ett utkast
till dessa riktlinjer har remitterats till SKB den 15 april 2016.20 SKB och dess ägare har
inkommit med remissvar.21

16

SKB (2007)
Den indelning som används av SKB i senaste kostnadsberäkningen framgår av SKB (2017a)
18
Se till exempel Konjunkturinstitutet (2014) eller Konjunkturinstitutet (2011)
19
Hassler & Krusell (2015)
17

20
21

Se SSM (2016c)
SKB Dok id 1543068.
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I september 2016 fastställde SSM riktlinjer för beräkning och granskning av externa
ekonomiska faktorer.22 Syftet med riktlinjerna är att klargöra hur SSM bedömer att beräkningen av EEF ska genomföras i plankalkylen för att de grundläggande kraven på underlaget för kärnavfallsavgiften ska uppfyllas, nämligen att förväntningsriktiga skattningar på
alla ingående parametrar används. Riktlinjerna bygger på vad som har framförts vid tidigare granskningar och de närmare detaljerna som ligger till grund för SSM:s ställningstaganden framgår av dessa underlag.23 Riktlinjerna utgör inte en föreskrift och det är
således inte bindande för SKB att följa riktlinjerna.
I riktlinjerna framhöll dock SSM att SKB:s arbete med EEF i denna kostnadsberäkning
kommer att granskas utifrån dessa fastställda riktlinjer. SSM noterade också att
myndigheten kan komma att göra en egen bedömning av EEF med stöd av 8 § andra
stycket 4 finansieringsförordningen.

3.1.2.

SKB:s redovisning jämfört med riktlinjerna

I den följande tabellen sammanfattas SSM:s granskning av SKB:s arbete med EEF och i
vilken mån som SKB följt SSM:s riktlinjer.
Tabell 4: SKB:s redovisning jämfört med riktlinjerna
Riktlinje

R1. Prognosekvationer och
prognoser ska dokumenteras på ett
transparent sätt.

Är riktlinjen
uppfylld av
SKB i
Plan 2016?
Ja

R2. Ställningstaganden ska
redovisas, förklaras och motiveras.

Ja

R3. Utfallsdata som används vid
beräkning av prognosekvationernas
parametrar för EEF 1 till EEF 8 ska
tillhandahållas av
Konjunkturinstitutet.

Nej

SSM kommentar

Utfall för 2015 tas inte med för någon av variablerna.
För EEF2 utesluts utfall för 2008-2015 med
hänvisning till brister i dataunderlaget (och ersätts
med prognosvärden från 2008 och framåt)

R4. När prognosekvationens
parametrar beräknas ska samtliga
observationer i utfallsdata
användas.

Nej

R5. Prognoserna ska beräknas med
prognosekvationens parametrar.

Ja

22

Se SSM (2016d)

23

Se exempelvis SSM (2011) eller SSM (2014)

För EEF3 använder SKB KI:s data för 1969-2014,
men inkluderar perioden 1950-1968 som KI tidigare
förkastat eftersom det inte går att kedja ihop serierna.
Se ovan

Kriteriet är uppfyllt rent formellt. SKB:s
prognosmodeller är dock beräknade som om data
vore stationära eller trendstationära vilket det i flera
fall finns svagt stöd för. (se vidare avsnitt 3.1.4)
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Riktlinje

R6. Prognosekvationens trend ska
vara exponentiell för EEF 1 till
EEF 4.

R7. Prognoserna ska utgå från det
sista tillgängliga utfallsvärdet.

Är riktlinjen
uppfylld av
SKB i
Plan 2016?
Nej

Nej

SSM kommentar

SKB förkastar exponentiell trend med ett statistiskt
test. Detta test kan på goda grunder ifrågasättas.
Dessutom finns det ett mycket starkt teoretiskt stöd
för att trenderna ska vara exponentiella. (se vidare
avsnitt 3.1.4)
-

R8. Den statistiska osäkerheten i
prognosekvationerna ska användas
för att beräkna osäkerhetsintervall
för prognoserna. Dessa
osäkerhetsintervall ska användas
om en osäkerhetsanalys genomförs.

Ja

R9. En analys av om det finns
korrelationer mellan de olika EEF
och i vilken mån som detta bör
beaktas i en osäkerhetsanalys ska
genomföras.

Ja

För alla EEF (utom EEF2) är 2014 basen för
prognoser.
För EEF 2 är 2007 basen för prognoser.

Kriteriet är uppfyllt rent formellt. SKB:s
prognosmodeller är dock beräknade som om data
vore stationära eller trendstationära vilket det i flera
fall finns svagt stöd för. (se vidare avsnitt 3.1.4)

Som framgår av tabellen gör SKB avsteg på flera punkter. Avstegen kan sammanfattas i
två punkter: användning av en linjär prognosmodell och inkluderande/exkluderande av
data. Utöver dessa avsteg har SSM synpunkter på de analyser som ligger till grund för
SKB:s modellval.

3.1.3.

Data för att skatta modeller

Sista utfallsår

För samtliga modellskattningar av EEF används inte data för 2015. SKB argumenterar att
det är önskvärt att alla prognoser har samma startår. SSM delar inte den uppfattningen.
Om det finns utfallsdata för 2015 ska denna användas även om det innebär att olika
prognosmodeller får olika första prognosår. SSM anser att så mycket relevant information
som möjligt ska användas. SKB framför i en promemoria till sitt remissvar24 att vid
tidpunkten då EEF-prognoserna gjordes för Plan 2016 var data för 2015 inte tillgängliga,
varför SKB inte kunde beakta dessa. Detta är inte helt korrekt, då data för 2015 för
flertalet EEF (bl.a. EEF1 och EEF2) fanns inkluderat i det ursprungliga dataunderlaget
från KI som levererades till SKB under våren 2016.
Användning av data för EEF 2

SKB argumenterar för att den snabba uppgången i EEF 2 från och med 2007 är en
konsekvens av att den officiella statistiken, i detta fall nationalräkenskaperna, inte på ett
korrekt sätt har hanterat kvalitetsförändringar i bostadsinvesteringar. Den snabba
prisuppgången på bostadsmarknaden (både i beståndet och på nyproduktion) leder enligt
SKB till att ökningen av det reala förädlingsvärdet i byggsektorn underskattas. Det som
24

SKB (2017h)
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faller ut som prisökningar är, enligt SKB:s syn, i stället kvalitetsförbättringar. Om detta är
korrekt kan det innebära att produktivitetsutvecklingen i byggindustrin underskattas.
SSM har efter kontakter med Statistiska centralbyrån (SCB) kunnat konstatera att de
invändningar som framförs av SKB är väl kända och att de än så länge inte föranlett någon
revidering av den officiella statistiken. SSM är av den bestämda uppfattningen att
skattningen av prognosmodeller för EEF ska baseras på officiell statistik. Frågan har
också behandlas av Konjunkturinstitutet som delar den uppfattningen.25
En av de grundläggande tankarna med officiell statistik och det faktum att alla utvecklade
länder har en oberoende statistikmyndighet är att ett prognos- eller analysinstitut inte ska
kunna misstänkas för att manipulera underlaget för sina prognoser eller analyser. SSM:s
riktlinje om dataanvändning är en konsekvens av den prognosmetodik som SKB har valt
att använda. Om data misstänks vara felaktiga bör man med hjälp av SCB försöka utreda
frågan och, om så krävs, och är möjligt, förbättra dataunderlaget. Att bortse från
utfallsdata och ersätta dessa med beräknade värden är inte en framkomlig väg.
Användning av data för EEF 3

Data för reala maskinpriser som KI tagit fram åt SSM avser 1969–2015 och har SCB som
källa. Anledningen till att startåret är 1969 är att SCB inte redovisar nominella
maskinpriser längre tillbaka i tiden. SKB väljer att länka data bakåt i tiden med hjälp av
statistik från databasen LU-MADD.
Denna fråga har behandlats utförligt i Konjunkturinstitutet (2014a) och de starka
invändningar som Konjunkturinstitutet framförde då är fortfarande i allra högsta grad
relevanta. Mycket kort kan användning av data äldre än 1969 avvisas eftersom;
1. data inte avser samma varugrupper och,
2. det saknas överlappande datapunkter för att sammanlänka serierna.
Med andra ord kvarstår de invändningar som SSM hade i förra avgiftsförslaget att data
före 1969 inte kan användas i analysen.

3.1.4.

Granskning av SKB:s prognosmetod

Långsiktiga prognoser av det slag som genomförs för EEF i samband med Plan-arbetet
kommer alltid att vara förknippade med stor osäkerhet. De sista kostnaderna för projektet
inträffar enligt SKB:s basscenario26 år 2074, men även detta slutdatum är ett estimat
behäftat med osäkerhet27. Eftersom kostnaderna är fördelade i tiden krävs att prognoser
görs inte bara om ett specifikt framtida datum, utan för varje år från idag till projektets
slutdatum som ligger åtminstone 50-60 år framåt i tiden. Den viktade medeltiden
(durationen) för de odiskonterade kostnaderna i SKB:s kalkyl är ca 20 år, motsvarande
kostnadsutfall för år 2038, vilket innebär att prognoser på lång sikt till stor del kommer att
vara avgörande för bedömningen av de totala återstående kostnaderna.

25

Konjunkturinstitutet (2017a)

Med basscenario avses här SKB:s ”Kalkyl 50 real”, d.v.s. den deterministiska kostnadskalkylen
baserat på ett antagande om 50 års drifttid för de reaktorer som idag är i drift.
26

27

Förseningar i projektet innebär att kostnadskalkylen förskjuts framåt i tiden jämfört med
basscenariot.
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Diagram 3: Tidsfördelning av återstående grundkostnader (SKB Kalkyl 50 real)

Källa: SSM:s beräkningar baserat på underlag från SKB (2017a)

Som bl.a. Konjunkturinstitutet (2014a) påpekar är det inte självklart vilken utgångspunkt
man bör ha för prognosframskrivningarna. En utgångspunkt kan vara teoretiska
överväganden och modeller med strukturella förklaringsvariabler, medan en annan kan
vara tidsserieanalys där trender extraheras ur historisk data.
SKB förlitar sig i Plan 2016 på det senare för att prognostisera de åtta EEF-variabler som
av SKB valts ut som representativa för kärnavfallsprojektet. SKB:s prognosmodeller
baseras på så kallad univariat tidsserieanalys, vilket innebär att modellerna estimeras
enskilt för varje EEF och bara informationen i varje enskild EEF beaktas i analysen.
Denna typ av modeller är vanligt förkommande när ändamålet är att ta fram en prognos på
kort sikt medan de sällan används för prognostisering för de tidshorisonter som är aktuella
i kärnavfallsprojektet.
Det bör poängteras att SSM inte nödvändigtvis anser att univariat tidsserieanalys är det
mest ändamålsenliga sättet att göra långsiktiga bedömningar för kostnadsutvecklingen i
kärnavfallsprojektet. SSM har tidigare givit Konjunkturinstitutet (2013a) samt Hassler &
Krusell (2015) i uppdrag att göra fördjupade analyser av de viktigaste EEF för
kärnavfallsprojektet och de metoder som SKB använder för att skatta dessa. Det som
framkommer av dessa rapporter är att det finns andra metoder som av flera skäl hade varit
mer ändamålsenliga för långsiktig modellering än den tidsserieekonometriska ansats som
SKB valt. I en underlagspromemoria till SKB:s remissvar28 bemöts denna kritik där
författarna menar att de metoder som föreslås av Hassler & Krusell inte är lämpliga för
prognosarbete eftersom de innebär ”nödvändiga antaganden om den långsiktiga
produktivitetsutvecklingen”. Enligt SSM är denna invändning inte relevant eftersom
sådana antaganden även görs med SKB:s metod. SKB:s antaganden om produktivitet görs
implicit, eftersom enhetsarbetskostnaderna som prognostiseras är just produktivitetsjusterade arbetskostnader. Med den typ av metoder som föreslås av bl.a. Hassler & Krusell
görs produktivitetsantagandena istället explicit i modellen. SSM ser inte hur en mer
transparent framställning av de underliggande produktivitetsantagandena gör att metoden
28

SKB (2017g)
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skulle vara mindre lämplig för prognosändamål. SSM:s bedömning kvarstår därför att
SKB:s nuvarande metod alltjämt bör prövas mot alternativa prognosmetoder.
Emellertid är det enligt finansieringsförordningen SKB:s uppgift att inkomma med ett
kostnadsunderlag till SSM, och det är detta kostnadsunderlag och dess bakomliggande
metoder som SSM har att granska. Vad som uttrycks här, och som tidigare fastställts i
SSM:s riktlinjer inför Plan 2016, ska därför ses som SSM:s synpunkter på metodval givet
den ansats som valts av SKB för att prognostisera EEF.
Eftersom det även inom den av SKB valda metodklassen univariat tidsserieanalys finns en
i princip oändlig mängd av tänkbara prognosmodeller krävs kriterier för att sålla mellan
dessa. Sådana modellvalskriterier kan baseras på statistisk analys av historisk data,
ekonomisk teori eller en kombination av dessa. Det är framförallt här SSM:s synsätt
skiljer sig från SKB:s. SKB (2017a) menar att ”en rent empirisk ansats där man ’låter data
tala’ är den mest ändamålsenliga metoden att göra EEF-prognoser”. SSM:s syn är att det
är centralt att använda etablerad ekonomisk teori så väl som tidsseriedata för att göra en
bra prognos. Teori ensamt räcker inte, men inte heller tidsseriedata, oavsett hur
sofistikerade statistiska metoder som används. Sammantaget anser SSM att prognoserna
för EEF ska vara förenliga med vetenskap, ekonomisk teori och beprövade
prognosmetoder. Det är enligt dessa principer SSM tagit fram riktlinjer för EEF.
SKB:s prognosmetod i Plan 2016 är principiellt oförändrad jämfört med Plan 2013, utöver
att SKB utökat modellspecifikationerna att även inkludera vad man kallar en
infasningsmekanism29. Följaktligen består därför till stora delar den kritik som SSM
tidigare riktat mot SKB:s metod, med stöd av Konjunkturinstitutet (2013b, 2014a, 2014b)
och Hassler & Krusell (2015). I det som följer fokuserar SSM sin granskning på de
viktigaste aspekterna av SKB:s metod och i förekommande fall SSM:s kritik mot denna.
Linjär eller exponentiell trend

En viktig metodologisk fråga är om prognoserna ska antas följa en linjär eller exponentiell
trend. Antagandet spelar stor roll i praktiken eftersom en linjär trend ger en konsekvent
lägre prognosbana än en exponentiell trend vilket innebär att bedömningen av de
förväntade kostnaderna i kärnavfallsprojektet kommer att bli lägre med en linjär trend, allt
annat lika.
I Plan 2016 bemöter SKB kortfattat den kritik som tidigare framförts av bl.a. Hassler &
Krusell (2015), vilken huvudsakligen går ut på att linjära prognosmodeller för de typer av
variabler som EEF prognostiserar inte är förenliga med etablerad ekonomisk teori och
därför inte är lämpliga för långsiktiga prognoser. SKB menar dock att priser och
ekonomiska variabler i ett 20-30 årigt perspektiv kan utvecklas på många olika sätt som
inte nödvändigtvis sammanfaller med ekonomisk teori. SKB menar i stället att ”med en
tillräckligt lång observationsperiod kan man med statistiska metoder identifiera mönster i
denna utvecklig som med hög sannolikhet kan väntas bestå under den aktuella
prognosperioden”.
Den statistiska metod som SKB använder för att välja mellan linjär eller exponentiell
trend är det statistiska passningsmåttet Sum of Squared Residuals (SSR), vilket är samma
metod som användes i Plan 2013. SSR erhålls genom att summera de kvadrerade
skillnaderna mellan det värde som modellerna skattar på historisk data och det faktiska
utfallet. Resultaten som SKB erhåller för respektive modell återges i nedan tabell för
29

Med detta menas att modellerna inkluderar laggade värden, s.k. autoregressiva termer, vilket
tillåter en successiv infasning till den (eventuella) trend som finns.
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EEF1 - EEF430. Eftersom ett lägre SSR-värde innebär en bättre passningsförmåga på
historisk data väljer SKB följaktligen en linjär trendspecifikation för EEF1 och EEF2,
medan en exponentiell trend väljs för EEF3 och EEF431.
Tabell 5: SKB:s SSR-test för linjära respektive exponentiella modeller

Källa: SKB (2017a)

En i sammanhanget viktig frågeställning lämnas dock obehandlad i SKB:s analys,
nämligen att skillnaden i SSR-värde mellan de linjära och exponentiella modellvalen är
ytterst marginell för samtliga EEF1-EEF4 som testas. SKB analys ovan påverkas vidare
av att man uteslutit utfallsdata för 2008-2015 för EEF2. SKB:s uppdaterade beräkningar32
visar att skillnaden mellan den historiska passningsförmågan hos linjära jämfört med
exponentiella modeller blir ännu mindre när hela utfallsperioden beaktas. Den relativa
skillnaden i SSR-värde för t.ex. EEF2 är nu istället 1250,92 / 1250,66 - 1 = 0,02%, dvs. en
i princip obefintlig skillnad mellan de två modellspecifikationerna. Även andra EEF visar
små skillnader i passningsförmåga oavsett om linjär eller exponentiell trend används.

30

EEF5-8 antas av SKB sakna trend baserat tester som visar att trend-parametern inte historiskt är
statistiskt signifikant skild från noll.
31

Det bör noteras att SSR-måttet inte tar hänsyn till antal parametrar i modellen vilket är en brist då
lägre SSR kan erhållas enbart genom att välja en ”större” modell. Se t.ex. Konjunkturinstitutet
(2017c) för beskrivning av en ansats som använder informationskriterier för att adressera detta.
32

SKB (2017d)

Sida 24 (85)
Dokumentnr: SSM2016-5513-66

Tabell 6: SKB:s uppdaterade SSR-test för linjära respektive exponentiella modeller

Källa: SKB (2017)

SKB:s analys vilar på antagandet att det med statistiska metoder går att hitta så pass
tydliga mönster i historisk data, som kommer bestå under prognosperioden, att
modellöverväganden baserade på ekonomisk teori inte är nödvändiga för att göra
långsiktiga prognoser.
SSM delar inte denna bedömning. SKB:s testresultat visar snarare att några tydliga
mönster inte går att urskilja för någon av EEF1-EEF4 vad gäller om linjär eller
exponentiell trend bäst passar historisk data. I kontrast till SKB:s statistiska test finns en
omfattande teoretisk litteratur som talar för att använda en exponentiell trend för
prognostiseringen av denna typ av variabler. Konjunkturinstitutet (2012, 2013b, 2014b,
2017b) har i vid flera tillfällen redogjort för de osannolika egenskaper som följer med en
linjär prognosmodell för relativpriser och varför det självklara valet vid långsiktiga
prognoser är en exponentiell modell. Hassler och Krusell (2015) instämmer i att EEF inte
bör modelleras linjärt och konstaterar att den metod som SKB använder för
långtidsprognoser ”är så pass okonventionell att den först borde etableras genom
traditionell ’peer review’, dvs. publiceras i en ledande internationell tidskrift innan den
kan ses som en etablerad bas för prognoser som används av statliga myndigheter”.
Sammanfattningsvis talar ekonomisk teori och beprövade metoder entydigt för att en
exponentiell trend bör användas. SSM menar att det krävs mycket starka skäl för att
förkasta en etablerad metod och istället ansluta sig till den alternativa metod som
förespråkas av SKB. SSM menar att de argument som SKB framför inte är tillräckligt
starka för att motivera att frångå ekonomisk teori och best practise på området. SSM anser
därför alltjämt att en exponentiell trend bör användas för EEF1-EEF4.
Stationäritet

En annan viktig metodfråga för EEF gäller om data är stationär eller icke-stationär. Även
detta antagande får stora konsekvenser för prognosbanan och prognosintervallen, och
därför för bedömningen av förväntade kostnader och osäkerheten kring dessa.
För en dataserie som är stationär33 påverkas seriens nivå på lång sikt inte av slumpmässiga
och tillfälliga förändringar i utvecklingen, eftersom den kommer att konvergera mot ett
medelvärde (eller mot den historiska trenden om sådan finns). Om dataserien är stationär
kan en prognosmodell beräknas med den (logaritmerade) dataserien i nivå. Om dataserien
däremot är icke-stationär får slumpmässiga förändringar varaktiga effekter på seriens nivå,
33

Stationär menas i texten även inkludera data som är trendstationär, dvs. som blir stationär efter
att en deterministisk trend i data subtraheras.
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och den trendmässiga utvecklingen ges i detta fall av den genomsnittliga tillväxttakten i
serien. Om serien är icke-stationär behöver den differentieras, vilket innebär att serien
transformeras så att den uttrycks i tillväxttakt istället för nivå. De modeller som resulterar
från att skatta på data i tillväxttakt går även under beteckningen random walk-modeller34.
En nödvändig förutsättning för att de tidsserieekonometriska metoder som SKB valt att
använda ska kunna ge väntevärdesriktiga prognoser är att dataserien som skattas är
stationär. Det är därför av stor vikt att försöka avgöra om en dataserie är stationär (har
konstant medelvärde eller deterministisk trend) i vilket fall den kan skattas i nivå, eller om
den är icke-stationär i vilket fall den behöver skattas i förändringstakt. Om en dataserie är
stationär eller inte beror alltså på dataseriens egenskaper och det är i sammanhanget
viktigt att påpeka att det för prognosändamål inte finns någon anledning att föredra en
stationär modell framför en icke-stationär (eller vice versa), annat än att man naturligtvis
vill hitta den modell som bäst beskriver seriens egenskaper.
Det finns en rad olika statistiska tester som kan användas för att försöka avgöra om en
given dataserie är stationär eller icke-stationär. SKB har i Plan 2016 använt tre så kallade
enhetsrotstester för detta syfte. Alla tre tester har samma nollhypotes som är att dataserien
som undersöks är en random walk (med drift), dvs. icke-stationär. SKB:s testresultat
återges i tabellen nedan.
Tabell 7: Resultat från SKB:s stationäritetstest

Källa: SKB (2017a)

34

Strikt sett är en random walk en ARIMA(0,1,0), d v s inkluderar inga AR eller MA-termer.
Begreppet används dock här för att beskriva alla modeller i första differens, dvs. ARIMA(p,1,q).
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För att kort sammanfatta SKB:s resultat i ovan tabell kan det konstateras att med en
signifikansnivå om 5% finner SKB med två av testerna35 stöd för att EEF1 är stationär
medan resterande EEF konklusivt inte är stationära. Med en signifikansnivå på 10% ger
vissa av SKB:s tester stöd för att även EEF5 och EEF8 är stationära, men resultaten från
testerna går åt motsatt håll och är med andra ord inte konklusiva. Med en signifikansnivå
på 20% ger vissa av testerna stöd för att alla EEF är stationära eller trendstationära, men
resultaten från testerna är inte heller här konklusiva. Vidare påverkas testresultaten för
EEF2 av att SKB innan testerna utförs uteslutit data från 2008-201536. SKB tolkar
resultaten som följer: om det med något av de tre testen, med en signifikansnivå på 20%,
går att förkasta nollhypotesen om en random walk så väljs en stationär modell.
Testproceduren innebär således att resultatet från de tester som ger stöd för en stationär
modell används medan informationen från de tester som ger stöd för en random walk
bortses från.
SKB framför i en underlagspromemoria till sitt remissvar37 att det är ”ett grundläggande
synsätt inom statistik och hypotesprövning” att favör ska ges till det test som förkastar
nollhypotesen. SSM delar inte denna bedömning. Visserligen stämmer det att ett
misslyckande att förkasta nollhypotesen inte nödvändigtvis innebär att nollhypotesen är
sann, utan bara ger vad SKB refererar till som ”svaga” bevis. Detta ger dock i sig inget
stöd för SKB:s synsätt att man ska kasta bort information som ges av alla de test som inte
ger stöd för den önskade hypotesen. Låt oss anta att vi väljer ut tio statistiska tester ur den
(långt större) tillgängliga mängden av tester som finns att tillgå. Innebörden av SKB:s
testprocedur är att om vi med ett av dessa tester kan förkasta nollhypotesen, men
resterande nio tester inte ger stöd för en sådan slutsats, så ska vi enbart beakta det enskilda
test som förkastar nollhypotesen och bortse från informationen som ges av resterande nio
tester. Givet att man har en preferens för att förkasta nollhypotesen och välja en stationär
modell är det lätt att se hur testproceduren får en snedvridning mot det önskade resultatet.
Detta är inte ett grundläggande synsätt inom hypotesprövning.
SKB uttrycker en preferens för att använda stationära modeller. SKB skriver att
”fördelarna med stationära modeller är så betydande att vi väljer att acceptera stationäritet
på någon högre signifikansnivåer än traditionellt”. De fördelar som SKB ser med
stationära modeller är att prognoserna blir mindre känsliga mot seriernas start- och
slutvärden, att prognosintervallen blir snävare samt att en infasningsmekanism till den
långsiktiga trenden erhålls.
SSM delar inte SKB slutsatser men instämmer i SKB:s konsekvensbedömning, dvs. att
prognoserna med en icke-stationär random walk-modell generellt sett ger större
osäkerhetsintervall och att modellens parametrar blir mer känsliga för utfallsdata.
Stationäritet är dock en egenskap som en dataserie har eller inte har, och inte någonting
som man kan välja. Huruvida data är stationär eller icke-stationär avgörs således av
dataseriens egenskaper, vilka man kan testa för med t.ex. de tester som SKB använder.
Om man på förhand har en preferens för att en viss metod ska väljas kommer dock
slutsatserna från sådana testresultat få en bias, dvs. en systematisk snedvridning åt att välja
en viss modell.

35

Resultaten från Perron-testet visas av okänd anledning bara för EEF4 och EEF6.

36

Om det fullständiga dataunderlaget (1950-2015) beaktas kan nollhypotesen om random walk för
EEF2 inte förkastas på någon rimlig signifikansnivå.
37

SKB (2017g)
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En grundläggande utgångspunkt för finansieringssystemet är att förväntningsriktiga
skattningar ska ligga till grund för de ingående parametrar som används för att beräkna
kärnavfallsavgiften och säkerhetsbeloppen. Det betyder att förväntningsriktiga skattningar
även ska användas för EEF-prognoser. För en prognosmakare som är intresserad av att
göra en förväntningsriktig prognos finns inget skäl att föredra en stationär modell framför
en icke-stationär, eller vice versa. Tvärtom är det så att om ett felaktigt antagande om
stationäritet görs så kommer prognoserna och de osäkerhetsintervall som följer modellen
inte att bli väntevärdesriktiga. Det är därför av stor vikt att tolka resultaten från testerna på
ett neutralt sätt, utan en preferens för en viss metod, för att erhålla förväntningsriktiga
prognoser.
KI (2017b) har i samband med framtagning av prognoser för EEF genomfört test för
stationäritet som beaktar hela dataunderlaget utan SKB:s justeringar. Två typer av test
används - dels det ADF-test som SKB använder och dels ett KPSS-test. KPSS-testet har
nollhypotesen38 att dataserien är stationär och utgör därför ett bra komplement till ADFtestet39.
Tabell 8: Resultat från Konjunkturinstitutets stationäritetstest

Funktionsform
KPSS
ADF
Testresultat

EEF1

EEF2

EEF3

EEF4

EEF5

EEF6

EEF7

EEF8

LOG

LOG

LOG

LOG

LOG

LOG

LOG

LOG

I(1)

I(1)

I(0)

I(1)

I(0)

I(1)

I(0)

I(0)

0,01

0,928

0,024

0,531

0,146

0,293

0,283

0,07

Motstridiga Konklusiva Konklusiva Konklusiva Motstridiga Konklusiva Motstridiga Motstridiga

Med en signifikansnivå om 5 % dras slutsatsen att EEF3 är stationär medan EEF2, EEF4
och EEF6 är icke-stationära. För EEF1, EEF5, EEF7 och EEF8 är testresultaten
motstridiga vilket i sammanhanget inte är ovanligt. Det innebär att modellvalet inte är
självklart och behöver göras på andra grunder40. I sådana gränsfall fall kan alltså både en
stationär och en icke-stationär modell vara rimliga val.
Antagandet om stationäritet får stora konsekvenser för prognoserna och framför allt för de
osäkerhetsintervall som prognosmodellerna ger. Prognoser från en stationär modell
kommer att ge relativt smala osäkerhetsintervall medan en icke-stationär modell ger
betydligt större osäkerhetsintervall som växer över tiden. Om en stationär prognosmodell
används men dataserien är icke-stationär innebär det en underskattning av den osäkerhet
som finns. Motsatt gäller förstås att om en icke-stationär så kallad random walk-modell
används men serien är stationär så kommer osäkerheten att överskattas. SKB antar att alla
EEF är stationära. SSM:s bedömning är att EEF2, EEF4 och EEF6 inte är stationära,
EEF3 är stationär och att ingen konklusiv slutsats kan dras för resterande EEF. Genom att
använda prognosmodeller som antar stationäritet för samtliga EEF erhåller SKB prognoser
som enligt SSM inte är representativa för dataseriernas historiska utveckling samt
prognosintervall som underskattar osäkerheten kring prognosbanan.

38

Nollhypotes är, förenklat uttryckt, grundantagandet som testas. Om övertygande bevis finns för
att nollhypotesen är falsk kan den förkastas.
39

40

Se Konjunkturinstitutet (2017b).

En möjlig ansats vid gränsfall är att som Konjunkturinstitutet (2017) välja modell enligt ett
informationskriterie. Valet skulle även kunna göras på teoretiska grunder.
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3.1.5.

Slutsatser av SSM:s granskning av EEF

Avsteg från SSM:s riktlinjer

SSM har granskat SKB:s arbete med EEF-prognoser utifrån de riktlinjer som myndigheten
fastställt inför Plan 2016. Av granskningen framgår att SKB gjort avsteg från dessa
riktlinjer i flera avseenden. Avstegen kan sammanfattas i två punkter:
inkluderande/exkluderande av data och användningen av linjära prognosmodeller.
Gällande data anger SSM:s riktlinjer att samtliga observationer i utfallsdata sammanställd
av KI ska användas för att skatta prognosekvationerna. SKB gör avsteg och utesluter delar
ur KI:s dataunderlag för EEF2 samt lägger till data till KI:s för EEF3. Vidare exkluderas
konsekvent utfallsdata för 2015 även för de EEF där sådan finns att tillgå. Avstegen leder
entydigt till lägre prognosbanor än vad som skulle varit fallet om riktlinjerna följdes, och
ger därför enligt SSM:s bedömning en underskattning av de förväntade kostnaderna.
Gällande trendspecifikation anger SSM:s riktlinjer att prognosekvationens trend ska vara
exponentiell för EEF1 till EEF4. SKB gör avsteg och väljer en linjär prognosmodell för
EEF1 och EEF2. Avstegen leder entydigt till lägre prognosbanor än vad som skulle
erhållas om riktlinjerna följdes, och medför därför enligt SSM:s bedömning en
underskattning av de förväntade kostnaderna.
Övrigt som framkommit av SSM:s granskning av EEF

Utöver de ovan nämnda avsteg som SKB gjort från riktlinjerna ser SSM brister i SKB:s
testprocedur för att avgöra dataseriernas stationäritet. SKB väljer stationära
prognosmodeller för alla EEF trots att det för flera EEF finns svagt stöd för detta
antagande. SSM menar att detta innebär att prognosbanan och osäkerheten kring denna
sannolikt underskattas.
Behov av ny kostnadsberäkning

SSM:s samlade bedömning är att den kostnadsberäkning som SKB lämnat in i Plan 2016
innebär en underskattning av de förväntade kostnaderna och osäkerheterna kring dessa.
Att använda SKB:s underlag resulterar därför i avgiftsnivåer och säkerheter som sannolikt
inte räcker för att motsvara reaktorinnehavarnas framtida åtaganden och därmed resulterar
i en underfinansiering.
SSM har därför bedömt att det finns behov av att ta fram en ny kostnadsberäkning som
hanterar de brister som finns i SKB:s prognosmodeller. Som underlag för en ny
kostnadsberäkning har SSM gett i uppdrag till Konjunkturinstitutet att ta fram
prognosmodeller för EEF1-EEF4. Anledningen till att uppdraget avgränsats till EEF1EEF4 är dels att SKB:s avsteg från riktlinjerna nästan uteslutande berör EEF1-EEF4 och
dels att över 90 %41 av de totala kostnaderna är hänförliga till dessa fyra EEF.

3.1.6.

KI:s prognosmodeller för EEF

I följande avsnitt redovisas resultatet av KI:s prognoser för EEF1-EEF4, vilka har tagits
fram enligt SSM:s riktlinjer. SSM:s riktlinjer utgör dock bara ett yttre ramverk som
fastställer de viktigaste principerna för hur prognosmodellerna ska skattas, och leder
därför inte i sig självt till unika prognosmodeller. Det uppdrag som SSM gett till KI är
därför att skatta de, i deras tycke, bästa möjliga prognosmodellerna givet dels SKB:s
metod (univariat tidsserieanalys) och dels de riktlinjer som SSM fastställt. SSM har inte
gett KI i uppdrag att granska SKB:s prognosmodeller.

41

Här avses de odiskonterade kostnaderna efter SKB:s kostnadsuppräkning, dvs. ”Kalkyl 50 real”.
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Nedan visas KI:s prognoser som jämförs med SKB:s prognoser med avseende på
prognosvärden, osäkerhetsintervall samt kostnadspåverkan på SKB:s grundkalkyl. Se
Konjunkturinstitutet (2017b) för mer detaljerad information om prognosmodellerna och de
överväganden som ligger till grund för dem.
Diagram 4: EEF1 - real enhetsarbetskostnad i tjänstesektorn
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EEF1, real enhetsarbetskostnad per producerad enhet i tjänstesektorn, är den viktigaste
faktorn i avseendet att 44 % av totalkostnaderna i kärnavfallsprojektet har hänförts till
detta kostnadsindex.
KI väljer en random walk-modell som antar en exponentiell framtida utveckling. Det
innebär att de reala enhetsarbetskostnaderna i tjänstesektorn antas växa med konstant årlig
tillväxttakt om 0,81 % vilket är lika med den historiska tillväxten för dataserien.
Osäkerhetsintervallen motsvarar ett antagande om att prognosvärdet för 2070 med stor
sannolikhet42 kommer att ligga inom ett intervall om -28 % till +40 % relativt
prognosbanan. Härtill kan noteras att osäkerhetsintervallen för KI:s prognos inkluderar
SKB:s prognosvärden. Detta innebär att om KI:s modeller används som grund för SKB:s
osäkerhetsanalys beaktas SKB:s prognos som ett möjligt utfall, även om det inte är det
förväntade utfallet.
SKB väljer en trendstationär modell som antar en linjär framtida utveckling. Det
motsvarar ett antagande om successivt fallande procentuell tillväxt som i genomsnitt är
0,45 % under prognosperioden, vilket är drygt hälften så stor som den genomsnittliga
historiska tillväxten. Osäkerhetsintervallen motsvarar ett antagande om att det går att
42

Prognosintervallen anges med en konfidensgrad om 80% vilket, förenklat uttryckt, innebär att
dessa med 10% sannolikhet kommer att understigas och med 10% kommer att överstigas, givet att
modellspecifikationen är korrekt.
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prognostisera den framtida utvecklingen med mycket stor precision, motsvarande ett
intervall om knappt +/- 3 % från den förväntade prognosbanan. Det kan vidare noteras att
SKB:s osäkerhetsintervall inte inkluderar KI:s prognosbana, vilket motsvarar ett
antagande om att det inte finns något framtidsscenario där den genomsnittliga historiska
tillväxten om 0,81 % kommer att upprepas i framtiden.
Enligt SKB:s prognos blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till EEF1
för perioden 2018-2074 39,2 miljarder kronor. Om i stället KI:s prognos används blir
istället motsvarande kostnad 42,1 miljarder kronor.
Diagram 5: EEF2 - real enhetsarbetskostnad i byggsektorn
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EEF2 är ett index för den reala enhetsarbetskostnaden i byggsektorn. 20 % av de totala
kostnaderna hänförs till detta index.
KI väljer en random walk-modell med exponentiell trend, vilket motsvarar antagandet att
de reala enhetsarbetskostnaderna i byggsektorn kommer att fortsätta växa med konstant
årlig tillväxttakt om 1,2 % som är lika med den historiska tillväxten för dataserien för
1950-2015. Osäkerhetsintervallen motsvarar ett antagande om att prognosvärdet för 2070
med stor sannolikhet kommer att ligga inom ett intervall om -46 % till +85 % relativt
prognosbanan.
SKB väljer en trendstationär modell med linjär trend skattad på utfallsdata för 1950-2007
och ersätter för perioden 2008-2015 officiell statistik från SCB med beräknade värden.
Eftersom delperioden 2008-2015 som har en kraftig uppgång i serien utesluts blir
prognosbanan skiftad nedåt jämfört med om hela dataperioden hade inkluderats. SKB:s
prognosbana innebär att EEF2 antas växa med en genomsnittlig tillväxttakt om 0,3%,
vilket är en fjärdedel av den historiskt observerade tillväxttakten för 1950-2015.
Osäkerhetsintervallen kring prognosen är mycket små och motsvarar ett antagande om att
2070 års värde kommer att ligga inom +/- 7 % från SKB:s prognos. SKB:s modell innebär
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vidare att den nivå som EEF2 hade 2015 enligt officiell statistik från SCB inte antas kunna
inträffa under prognosperioden.
Enligt SKB:s prognos blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till EEF2
för perioden 2018-2074 18,1 miljarder kronor. Om istället KI:s prognos används blir i
stället motsvarande kostnad 26,9 miljarder kronor.
Diagram 6: EEF3 - Reala maskinpriser
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EEF3 är ett prisindex för reala maskinpriser. 19 % av de totala kostnaderna hänförs till
detta index.
KI skattar för EEF3 en stationär modell på data från 1969-2015, vilket innebär att
prognosen på sikt återgår till det historiska medelvärdet i serien. Osäkerhetsintervallen
motsvarar ett intervall om +/- 6 % från prognosbanan.
SKB gör justeringar till KI:s dataunderlag och skattar en trendstationär exponentiell
modell på data från 1950-2014. De relativa osäkerhetsintervallen kring trenden är lika
KI:s, vilket är ett resultat av att båda modellerna är stationära. Anledningen till den stora
skillnaden i antagen prognosbana förklaras uteslutande av att SKB inkluderar data från
1950-1968 vilken KI alltjämt förkastar43.
Enligt SKB:s prognos blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till EEF3
för perioden 2018-2074 17,0 miljarder kronor. Om KI:s prognos används blir istället
motsvarande kostnad 20,0 miljarder kronor.
43

Se stycke 3.1.3. samt Konjunkturinstitutet (2017b) för anledningarna till att denna period
exkluderas.
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Diagram 7: EEF4 - Reala byggmaterialkostnader
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EEF4 är ett prisindex för reala byggmaterialpriser. 8 % av totalkostnaderna i projektet
hänförs till detta index.
KI väljer en random walk-modell44 med exponentiell drift vilket innebär en prognostiserad
årlig utveckling om 0,61 % vilket motsvarar den historiska utvecklingen i dataserien.
Osäkerhetsintervallen motsvarar en antagen prognosprecision i intervallet -32 % till +47
% i förhållande till trenden för år 2070.
SKB skattar en trendstationär exponentiell modell vilken innebär en genomsnittlig årlig
tillväxt om 0,39 % för prognosperioden. Detta är ungefär två tredjedelar av den
genomsnittliga historiska tillväxttakten, vilket beror på att serien antas vara stationär och
därför återgår till en historisk trend. Prognosprecisionen antas vara -8 % till +9 % för år
2070.
Enligt SKB:s prognos blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till EEF4
för perioden 2018-2074 7,5 miljarder kronor. Med KI:s prognos blir motsvarande kostnad
8,3 miljarder kronor.
Sammanlagd effekt på SKB:s grundkalkyler med KI:s prognoser

En omräkning av SKB:s underlag visar att KI:s prognoser för EEF1-4 resulterar i totala
odiskonterade grundkostnader om 104,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med SKB:s
44

Modellspecifikationen är en ARIMA(0,1,1) vilket strikt sett inte är en random walk, men har i
detta fall i allt väsentligt samma egenskaper som en random walk.
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prognoser i Plan 2016 som ger odiskonterade grundkostnader om 88,9 miljarder.
Skillnaden om 15,4 miljarder kronor mellan kostnadsberäkningen som baseras på KI:s
EEF-prognoser och de som baseras på SKB:s prognoser i Plan 2016 förklaras
huvudsakligen av tre faktorer:
i.
ii.

iii.

3.1.7.

KI:s prognosmodeller för EEF1 och EEF2 har en exponentiell prognosbana till
skillnad från SKB:s modeller som har en linjär prognosbana.
SKB:s prognosmodeller baseras på skattningar på ett dataunderlag som exkluderar
respektive inkluderar dataunderlag för EEF2 och EEF3. De historiska delperioder
som SKB exkluderar har positiv tillväxt medan de delperioder som inkluderas har
negativ tillväxt, vilket entydigt resulterar i lägre prognosbanor än vad som hade
erhållits med KI:s dataunderlag.
SKB modellerar samtliga EEF som stationära, medan KI använder icke-stationära
modeller för EEF1, EEF2 och EEF4.

Kompletterande kostnadsberäkning från SKB

Som framgår ovan kan SSM med det underlag som erhållits från SKB i samband med
Plan-granskningen på egen hand beräkna effekterna av olika EEF-antaganden på SKB:s
grundkalkyl. Emellertid utgörs det avgiftsgrundande underlaget av medelvärdet som faller
ut av SKB:s osäkerhetsmodell. Samma modell används för att räkna ut den 90:e
percentilen som tillsammans med medelvärdet ligger till grund för kompletteringsbelopp45.
SSM har inte tillgång till SKB:s osäkerhetsmodell och kan därför inte beräkna effekterna
på medelvärdet (grund för avgifter) och percentil 90 (grund för finansierings- och
kompletteringsbelopp). Av denna anledning har SSM begärt kompletterande beräkningar
från SKB som visar hur det avgiftsgrundande underlaget förändras om KI:s prognoser och
osäkerhetsintervall för EEF1-EEF4 används46. I praktiken innebär denna begäran att SSM
anmodar SKB att simulera om osäkerhetsmodellen med KI:s prognoser som inputvärden
för EEF-prognoser och osäkerhetsintervall.
Till att börja med kan SSM konstatera att SKB (2017d) inkommit med ett fullständigt
underlag baserat på KI:s prognosmodeller, vilket innebär att SSM nu har det material som
behövs för att beräkna kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp
som följer av att använda KI:s prognosmodeller. Detta är positivt eftersom det ger en
komplett beskrivning av de konsekvenser som EEF har på det avgiftsgrundande
underlaget vilket innebär en ökad transparens jämfört med granskningen av Plan 201347.
I tillägg till den kompletterande beräkning som SSM efterfrågat, baserad på KI:s
prognosmodeller, presenterar SKB en ytterligare beräkning. SKB benämner denna
beräkning som en alternativ beräkning enligt SSM:s riktlinjer med mer adekvata
prognosmodeller, hädanefter refererad till som ”SKB alternativ TS”. Denna beräkning
representerar de prognosmodeller som SKB anser borde användas givet att SSM:s
riktlinjer följs.

45

Se stycke 3.2.1 för en beskrivning av SKB:s osäkerhetsmodell

46

Se SKB (2017b)

47

I granskningen av Plan 2013 illustrerades bara påverkan på SKB:s grundkalkyler, vilket inte
visar de fullständiga konsekvenserna av ändrade EEF-antaganden.
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Det var med det material som SKB presenterade inför myndighetens remissförslag inte
möjligt för SSM att granska SKB:s alternativ TS, varför myndigheten valde att applicera
SKB:s kostnadsberäkning baserat på KI:s EEF-prognoser framför den kostnadsberäkning
som SKB presenterat i Plan 2016. SSM begärde samtidigt in kompletterande information
från SKB för att kunna granska SKB:s alternativ TS och hur väl dessa prognoser uppfyllde
myndighetens riktlinjer för EEF.

3.1.8.

SKB:s alternativa EEF-prognos (”alternativ TS”)

I följande avsnitt redovisas resultatet av SKB:s alternativ TS, d.v.s. de prognoser för
EEF1-EEF4 som enligt SKB tagits fram med beaktande med SSM:s riktlinjer, och
granskas med avseende på hur de följer SSM:s riktlinjer. Dessutom görs jämförelser dels
mot SKB:s ursprungliga prognoser i Plan 2016 och dels mot de prognoser KI tagit fram på
uppdrag av SSM. För att hålla diagrammen tydliga visas bara prognosintervall för SKB
alternativ TS, men osäkerhetsintervallen för KI respektive SKB Plan 2016 finns
illustrerade i avsnitt 3.1.6.
Diagram 8: EEF1 - real enhetsarbetskostnad i tjänstesektorn (SKB alternativ TS)
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SKB:s alternativ TS har förändrats på två huvudsakliga punkter jämfört med den prognos
SKB gjort i samband med Plan 2016 för EEF1. Dels har SKB nu beaktat uppdaterad
utfallsdata till och med 2015 och dels har den linjära trendspecifikationen ersatts med en
exponentiell. Dessa förändringar innebär att SKB:s uppdaterade prognos för EEF1
uppfyller SSM:s riktlinjer.
Anledningen till att SKB:s alternativ TS fortfarande skiljer sig i viss mån från den prognos
som KI skattat beror på att SKB valt en trendstationär modell, vilket innebär att
prognosbanan ansluter till en deterministisk trend som enligt SKB:s analys finns i
utfallsdata. KI har, å andra sidan, skattat en random walk-modell för EEF1, vilket istället
innebär att EEF1 inte antas ha någon deterministisk trend som dataserien återgår till. Detta
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får som följd att KI:s prognosbana konsekvent ligger något över SKB:s, trots att båda
modellerna använder en exponentiell trend och är skattade på samma utfallsdata. För
EEF1 konstaterar KI (2017b) att testresultaten för stationäritet inte är konklusiva, och att
både en random walk-modell och en trendstationär modell är rimliga modellval för EEF1.
Vidare kan konstateras att KI:s modell till största del ryms inom SKB:s prognosintervall,
vilket innebär att KI:s prognosbana beaktas som ett av de möjliga utfallen i SKB:s
osäkerhetsanalys. Prognosintervallen är betydligt mindre än KI:s och växer inte över
tiden, vilket är ett resultat av skillnader i stationäritetsantaganden.
Enligt SKB:s alternativ TS blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till
EEF1 för perioden 2018-2074, 41,0 miljarder kronor. Detta kan jämföras med SKB:s
prognos i Plan 2016 som ger 39,2 miljarder kronor och med KI:s prognos som ger 42,1
miljarder kronor.
Diagram 9: EEF2 - real enhetsarbetskostnad i byggsektorn (SKB alternativ TS)
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SKB:s alternativa prognos för EEF2 skiljer sig markant från den som gjordes i samband
med Plan 2016, dels genom att prognosbanan ligger ovanför den tidigare och dels att den
prognostiserade förändringstakten är högre. Gällande nivån beror detta på att SKB utgår
från den faktiska nivån som EEF2 befann sig i år 2015 enligt officiell statistik, till skillnad
från bedömningen i Plan 2016 där nivån baserades på SKB:s egenkonstruerade
utfallsvärden. Gällande förändringstakten beror det dels på att data från 2008-2015 nu
beaktas, där serien ökar kraftigt, och dels på att prognosbanan antas vara exponentiell.
Dessa förändringar innebär att SKB:s alternativ TS för EEF2 uppfyller SSM:s riktlinjer
för EEF.
Samtidigt kan konstateras att SKB alternativ TS även skiljer sig markant från den prognos
som KI tagit fram för EEF2. Likt som för EEF1 beror detta på att SKB och KI drar olika
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slutsatser gällande dataseriens stationäritet. I den trendstationära modellen som SKB
väljer antas att dataserien har en deterministisk trend som serien på sikt kommer att återgå
till. KI:s random walk-modell innehåller istället en stokastisk trend som inte har
egenskapen att serien återgår till en tidigare trendnivå. Att skillnaderna i prognosbana blir
så stor beror på att serien ökat kraftigt de sista utfallsåren, och representerar en
fundamental skillnad i synen på hur enhetsarbetskostnaderna i byggsektorn kommer
utveckla sig framöver. SKB:s prognosmodell implicerar att de senaste årens utfall är en
tillfällig avvikelse från en historisk trend, medan KI:s prognosmodell implicerar att
förändringen under de senaste åren har fått en varaktig effekt som kommer att bestå.
Enligt SKB:s alternativ TS blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till
EEF2 för perioden 2018-2074, 20,6 miljarder kronor. Detta kan jämföras med SKB:s
prognos i Plan 2016 som ger 18,1 miljarder kronor och med KI:s prognos som ger 26,9
miljarder kronor.
Diagram 10: EEF3 - reala maskinpriser (SKB alternativ TS)
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SKB:s alternativ TS innebär för EEF3 att den långsiktiga prognosen i princip är identisk
med KI:s, medan det på kort sikt finns vissa mindre skillnader48. Däremot är skillnaden
från SKB:s prognos i Plan 2016 stor eftersom SKB där inkluderat utfallsdata för perioden
1950-1968 som KI tidigare underkänt. Prognosen är nu är i linje med den historiska
utvecklingen för 1969-2015, vilket innebär att serien antas vara stationär i nivå och därför
saknar en tidstrend. Dessa förändringar innebär att SKB:s alternativ TS för EEF3
uppfyller SSM:s riktlinjer.
48

Skillnaden ligger i modellval för den s.k. infasningsmekanismen, där SKB väljer en AR(3)modell medan KI väljer en AR(2)-modell.

Sida 37 (85)
Dokumentnr: SSM2016-5513-66

Enligt SKB:s alternativ TS blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till
EEF3 för perioden 2018-2074 20,1 miljarder kronor. Detta kan jämföras med SKB:s
prognos i Plan 2016 som ger 17,0 miljarder kronor och med KI:s prognos som ger 20,0
miljarder kronor.
Diagram 11: EEF4 - reala byggmaterialkostnader (SKB alternativ TS)
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SKB:s alternativ TS-prognos är oförändrad jämfört med SKB:s prognos i Plan 2016,
vilket beror på att SKB även i Plan 2016 valde en exponentiell trendstationär modell som
använder all tillgänglig utfallsdata49. SKB:s modellval uppfyller SSM:s riktlinjer för EEF,
även om prognosbanan skiljer sig från den som erhålls med KI:s modellval.
Skillnaden beror återigen på skillnader i antagandet om seriens stationäritet. Baserat på de
statistiska tester som KI gjort är serien att betrakta som en random walk, och har därför
ingen tendens att återgå till en deterministisk trend. De reala byggmaterialkostnaderna
antas därför utvecklas i förhållande till den nivå som gällde 2014, med en konstant
procentuell tillväxttakt. SKB gör istället bedömningen att serien är trendstationär, och att
EEF2 kommer att ”dras tillbaka” mot en historisk trend som är lägre än nivån som serien
hade 2014.
Enligt SKB alternativ TS blir den odiskonterade summan av kostnader som hänförts till
EEF4 för perioden 2018-2074 7,5 miljarder kronor. Detta kan jämföras med SKB:s
prognos i Plan 2016 som också ger 7,5 miljarder kronor och med KI:s prognos som ger
8,3 miljarder kronor.
49

Det bör noteras att KI inte tagit fram utfallsdata för EEF4, utan baserar sin analys på den av SKB
utvalda dataserien. Se t.ex. KI (2017b) för en diskussion.
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SKB:s alternativ TS jämfört med SSM:s riktlinjer

I den följande tabellen sammanfattas SSM:s granskning av SKB:s alternativa prognoser,
SKB alternativ TS, och i vilken mån som dessa följer SSM:s riktlinjer.
Tabell 9: sammanfattning av SSM:s granskning av SKB:s alternativa prognoser
Riktlinje

R1. Prognosekvationer och prognoser
ska dokumenteras på ett transparent sätt.

Är riktlinjen
uppfylld av SKB
alternativ TS?
Ja

R2. Ställningstaganden ska redovisas,
förklaras och motiveras.

Ja

R3. Utfallsdata som används vid
beräkning av prognosekvationernas
parametrar för EEF 1 till EEF 8 ska
tillhandahållas av Konjunkturinstitutet.

Ja

R4. När prognosekvationens parametrar
beräknas ska samtliga observationer i
utfallsdata användas.

Ja

R5. Prognoserna ska beräknas med
prognosekvationens parametrar.

Ja

R6. Prognosekvationens trend ska vara
exponentiell för EEF 1 till EEF 4.

Ja

R7. Prognoserna ska utgå från det sista
tillgängliga utfallsvärdet.

Ja

R8. Den statistiska osäkerheten i
prognosekvationerna ska användas för att
beräkna osäkerhetsintervall för
prognoserna. Dessa osäkerhetsintervall
ska användas om en osäkerhetsanalys
genomförs.

Ja

R9. En analys av om det finns
korrelationer mellan de olika EEF och i
vilken mån som detta bör beaktas i en
osäkerhetsanalys ska genomföras.

Ja

SSM kommentar

Kriteriet är formellt uppfyllt. SKB:s
prognosmodeller är dock beräknade som om
data vore stationära eller trendstationära
vilket det i flera fall finns svagt stöd för
enligt SSM. (se vidare avsnitt 3.1.4)

Kriteriet är formellt uppfyllt. SKB:s
prognosmodeller är dock beräknade som om
data vore stationära eller trendstationära
vilket det i flera fall finns svagt stöd för
enligt SSM. (se vidare avsnitt 3.1.4). Vidare
beräknas osäkerhetsintervallen på ett sätt
som inte fullt ut beaktar osäkerheten i
parameterestimat, vilket enligt SSM ger en
underskattning av osäkerheterna.

Som framgår ovan uppfyller SKB formellt SSM:s riktlinjer, även om myndighetens
synpunkter i frågan om stationäritet och prognosmodellernas osäkerhet kvarstår.
Sammanlagd effekt på SKB:s grundkalkyler med SKB alternativ TS

En omräkning av SKB:s underlag visar att SKB:s alternativa prognoser för EEF1-4
resulterar i totala odiskonterade grundkostnader om 96,3 miljarder kronor, vilket kan
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jämföras med 88,9 miljarder kronor om SKB:s prognoser i Plan 2016 används och med
104,4 miljarder kronor om KI:s prognoser används.
Diagram 12: Prognosernas effekt på Kalkyl 50 real

Skillnaden om 7,4 miljarder kronor mellan kostnadsberäkningen som baseras på SKB:s
alternativa prognoser och de som baseras på SKB:s prognoser i Plan 2016 förklaras
huvudsakligen av följande faktorer:
i.

ii.

SKB använder i alternativ TS det kostnadsunderlag som KI tagit fram, d.v.s.
inkluderar data för EEF2 för 2008-2015 och exkluderar data för EEF3 för 19501968. Dessutom beaktas senaste utfallsdata för 2015 för de EEF den finns
tillgänglig, vilket inte gjordes i Plan 2016,
SKB använder i alternativ TS en exponentiell trend för EEF1-EEF4.

Skillnaden om 8 miljarder mellan kostnadsberäkningen som baseras på KI:s prognoser
och SKB alternativ TS, som båda följer SSM:s riktlinjer, beror på att:
i.

ii.

3.1.9.

KI och SKB gör olika antaganden beträffande stationäritet för EEF1, EEF2 och
EEF4, vilket ger en stor skillnad i den resulterande prognosbanan framförallt för
EEF2,
Mindre skillnader i modellval för den s.k. infasningsmekanismen i
prognosmodellerna, vilket får viss effekt under de första prognosåren.

Myndighetens bedömning

SSM anser att det finns väsentliga brister i det arbete som SKB presenterar för EEF i Plan
2016. Bristerna leder enligt SSM till en underskattning av de framtida kostnaderna och
osäkerheten kring dessa. Om kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp baseras på detta
underlag kommer därför finansieringsbehovet att underskattas. SSM anser följaktligen inte
att det underlag som presenterats i Plan 2016 kan ligga till grund för avgiftsberäkningen.
I den samrådsprocess som hållits mellan SKB och SSM inför Plan 2016 har SSM varit
tydlig med att underlaget i Plan 2016 kommer att granskas utifrån de riktlinjer som
fastställts för EEF, och att myndigheten kan komma att göra en egen bedömning av EEF
om riktlinjerna inte följs. Samtidigt ska noteras att SSM:s riktlinjer representerar en yttre
ram för EEF-arbetet och därför inte i sig leder till unika prognosmodeller. Tvärtom finns
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utrymme att inom SSM:s riktlinjer göra olika bedömning av den framtida EEFutvecklingen så länge ett antal, få men viktiga, principer uppfylls.
SKB har i sitt svar på kompletterande begäran presenterat alternativa prognoser för EEF
jämfört med de som användes i Plan 2016, SKB alternativ TS. SSM kan efter en
granskning av dessa modeller konstatera att de är framtagna i enlighet med SSM:s
riktlinjer, men att SKB i vissa avseenden gör en annan bedömning än KI och SSM
framförallt vad gäller dataseriernas stationäritet. Det är inte i sig anmärkningsvärt att SKB
och KI kommer fram till olika resultat med samma riktlinjer som utgångspunkt, eftersom
riktlinjerna utformats relativt generellt just för att tillåta ett visst tolkningsutrymme och
inte låsa fast varken SKB eller SSM vid en exakt prognosmodell.
SSM delar inte SKB:s slutsats att stationäritet kan styrkas för samtliga EEF. Det faktum
att man når olika resultat med olika testförfarande indikerar snarare att det finns ett
betydande mått av osäkerhet om EEF:erna är att betrakta som (trend)stationära eller
random walks50. Det är bekymmersamt eftersom valet av modell får stora konsekvenser
både för prognosbanan och för osäkerhetsintervallen kring denna, och därmed stora
konsekvenser för de kostnadsunderlag som avgifterna och säkerhetsbeloppen baseras på.
Dels försvårar det SSM:s uppgift att avgöra vad som är en väntevärdesriktig prognos för
den långsiktiga löne- och prisutvecklingen i programmet och dels minskar det förutsägbarheten kring avgifterna vilket inte gynnar reaktorinnehavarnas planeringsförutsättningar.
SSM menar därför att det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete för hur den reala prisoch löneutvecklingen ska prognostiseras. Detta innebär bl.a. frågan om hur hänsyn ska tas
till den ovisshet som föreligger kring seriernas stationäritet och hur detta kan hanteras,
samt hur prognosintervallen ska beräknas givet att den befintliga metoden används.
Gällande det senare har SKB meddelat avsikten att se över sin metod för beräkning av
prognosintervall i kommande Plan-kalkyler51. Här finns också anledning för myndigheten
att utvärdera hur väl riktlinjerna fungerat, om de bör revideras, och om det finns behov av
föreskrifter på området. I tillägg menar SSM att det kan finnas anledning att göra en
bredare översyn om den ansats SKB valt för att göra långsiktiga prognoser (univariat
tidsserieanalys) är den mest ändamålsenliga eller om det finns metoder som har
förutsättningar att fungera bättre. En relaterad fråga är vem som är mest lämpad att göra
de makroekonomiska prognoser och antaganden som ligger till grund för avgiftsberäkningen, oaktat vilken metod som används. I detta syfte finns befintliga analyser som
kan utgöra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet52.
Myndigheten kan samtidigt konstatera att SKB:s alternativa prognoser adresserar de
huvudsakliga brister som SSM identifierat i SKB:s prognosarbete i Plan 2016, genom att
de nu baseras på ett komplett dataunderlag och använder en exponentiell trendspecifikation. De förändringar som gjorts innebär att SKB:s alternativ TS beaktar de
riktlinjer SSM tagit fram för EEF. I monetära termer innebär förändringarna att det
odiskonterade kostnadsunderlaget53 som baseras på SKB:s alternativa prognoser är 10,1
miljarder kronor högre och att det odiskonterade kompletteringsbeloppet är 2,7 miljarder
högre jämfört med det underlag som SKB presenterat i Plan 2016. Därmed har betydande
50

Detta synsätt delas av Konjunkturinstitutet (2017d)

51

Se SKB (2017h)

52

Se t.ex. Hassler & Krusell (2015) och Konjunkturinstitutet (2013a)

Här avses grundkostnader och ”påslag för oförutsett och risk” som tillsammans motsvarar
medelvärdet av SKB:s simulerade kostnadsunderlag.
53
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steg tagits mot att erhålla ett underlag som ger en mer realistisk bild av den framtida
kostnadsutvecklingen i programmet vilket minskar risken för underfinansiering och
därmed statens risk. Vidare är SSM mån om att ge tydliga förutsättningar för hur
myndigheten granskar SKB:s arbete. SSM menar därför att det är rimligt att beakta SKB:s
analyser när de på förhand uppsatta kraven, som uttryckts i SSM:s riktlinjer, nu har
uppfyllts av SKB.
Mot denna bakgrund är myndighetens slutsats att den kostnadsberäkning som SKB lämnat
in baserat på SSM:s riktlinjer, SKB alternativ TS, ska ligga till grund för beräkning av
kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp.

3.2. Osäkerhetsanalys
I följande kapitel redogörs för SSM:s granskning av osäkerhetsanalysen i Plan 2016. Först
görs en beskrivning av SKB:s metod och beräkning, sedan följer myndighetens
granskningssynpunkter och slutligen presenteras myndighetens bedömning. Resultatet av
granskningen bygger till stor del på rapporten ”Granskning av SKB:s osäkerhetsanalys för
kostnader i finansieringssystemet för kärnkraftens radioaktiva restprodukter” som
slutfördes och överlämnades till SKB i februari 201754. SKB har getts möjlighet att
kommentera resultatet i granskningsrapporten men har valt att inte inkomma med
synpunkter. SSM har i år, liksom vid föregående granskning, tagit stöd av konsulter från
NTNU. NTNU har specialistkunskap kring kostnadsestimering och osäkerhetsanalyser i
stora infrastrukturprojekt. I sammanhanget ska sägas att varken NTNU eller SSM har haft
full tillgång till den fullständiga beräkningsmodellen, utan granskningsarbetet har utgått
ifrån publika beskrivningar av modellen, möten med SKB och erhållna kompletteringar på
underlag efter begäran från myndigheten. Att myndigheten saknar tillgång till
simuleringsmodellen innebär att det inte är möjligt att fullt ut verifiera beräkningarna.
Dessutom är det inte möjligt att genomföra alternativa simuleringar med ändrade
antaganden utan att begära underlag från SKB.

3.2.1.

Beskrivning av osäkerhetsanalysen

För att erhålla ett osäkerhetspåslag på grundkostnaderna samt kostnadsunderlag för
beräkning av kompletteringsbelopp, så används en beräkningsmetod som av SKB
benämns ”successiv kalkyl”. Den successiva kalkylen består av två delar i kombination:
en modifierad version av den successiva principen och en stokastisk beräkningsmetod.
Den successiva principen utvecklades på 70-talet av Steen Lichtenberg vid Danmarks
Tekniska Högskola och är en metod för att systematisk identifiera och värdera osäkerheter
i projekt. I teorin har metoden som grund att identifiera, bedöma och stegvis bryta ned
osäkerheter. De faktorer som har störst osäkerhet specificeras eller ombedöms successivt,
vilket fortsätter tills det bidrar till väsentlig osäkerhetsreducering. Centralt för arbetet är en
arbetsgrupp, av SKB benämnd ”analysgrupp”, som är sammansatt enligt vissa kriterier
beroende på programmets typ och inriktning. En av arbetsgruppens roller är att inventera
osäkerheter och i SKB:s analysgrupp sker inventering av de generella osäkerheterna
genom diskussioner inom sex fördefinierade områden: samhälle, ekonomi, genomförande,
organisation, teknik och kalkylering. Förutom generella osäkerheter finns även
osäkerheter som bara påverkar ett enda kalkylobjekt i programmet. Totalt finns 99
osäkerhetsfaktorer, varav 52 är objektspecifika och 47 är generella. SKB har även
definierat ett antal fasta förutsättningar som har till syfte att avgränsa analysen.

54

SSM (2017a)
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Analysgruppen ska inte ta upp osäkerheter som faller utanför de ramar som de fasta
förutsättningarna ger.
Arbetsgruppen har också som roll att värdera de identifierade osäkerheterna. Detta sker
genom en trepunktsskattning, där lågvärde, troligt värde och högvärde bedöms för varje
osäkerhet. Bedömningarna är alltså analysgruppens egna subjektiva värderingar, dock
givetvis baserat på den erfarenhet och bakgrund som varje deltagare har. För de
osäkerheter som bara påverkar ett kalkylobjekt innebär SKB:s tillämpning av den
successiva principen att det mest troliga värdet kommer från den tekniska beräkningen i
grundkalkylen, analysgruppen gör alltså ingen skattning av denna parameter. SKB anser
att analysgruppen inte har den tekniska bakgrund som krävs för att göra bedömning om
troligt värde för objekten. För de variationer som rör EEF gör analysgruppen heller ingen
bedömning, utan dessa bedömningar kommer från de konfidensintervall som beräknas i
prognosmodellen för EEF. För de generella osäkerheterna ansätts troligt värdet till noll,
eftersom dessa är definierade relativt objekten. Ett troligt värde på noll innebär således att
det inte föreligger någon avvikelse från det definierade villkoret. Konfidensgraden i Plan
2016, liksom Plan 2013, för låg- och högvärde är 1 % respektive 99 %. För de flesta
variationer görs bedömningar för hög- och lågvärde som procentuella påslag eller avdrag
på kostnader.
Den probabilistiska beräkningsdelen i osäkerhetsanalysen görs i en Excelmodell utvecklad
av SKB. Excelmodellen har till uppgift att beräkna fördelningsfunktioner för respektive
variation och utföra Monte Carlo-simuleringar för att erhålla en sannolikhetsfördelning för
kostnaderna i programmet. Utanför Excelmodellen sker summering av respektive
variations hög- och lågvärde som indata till den probabilistiska beräkningsdelen. SKB
använder två typer av fördelningsfunktioner; betafördelning och diskret fördelning.
De diskreta fördelningarna används i de fall bedömningar görs på sannolikheten för ett
visst utfall, exempelvis risken för ändring av strategi för hantering av reaktortankarna vid
avvecklingen. I detta exempel har analysgruppen gjort bedömningen att sannolikheten för
händelsen är 27,5 % och att detta medför diverse kostnadseffekter på olika delar i
programmet. En kombination av båda fördelningarna används för att beskriva
sannolikheten för ett visst utfall i kombination med effekten betingat händelsen,
exempelvis risken att tillstånd inte erhålls för att bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Sannolikheten för händelsen bedöms av analysgruppen till 1:50 och effekten, att hela
programmet skjuts framåt i tiden, bedöms enligt lågalternativet till 7 år och enligt
högalternativet till 25 år.
Den stokastiska adderingen i Excelmodellen sker genom Monte Carlo-simulering. Varje
variation antas vara en stokastisk variabel och utfallet för varje stokastisk variabel bestäms
av ett slumptal. SKB har även identifierat beroenden mellan vissa generella variationer.
Som input till beräkningsmodellen ansätts därmed en korrelationsfaktor mellan en eller
flera av de generella variationer som bedöms samvariera i någon grad. Då utfall för alla
stokastiska variabler har erhållits summeras utfallen för respektive objekt. Detta upprepas
2000 gånger för att erhålla en sannolikhetsfördelning som kan visas som en S-kurva (se
principiell figur nedan).
När utfallet för en generell variation beräknas i en simuleringscykel tas även hänsyn till
utfallet av objektsvariationen i den aktuella beräkningscykeln. Detta görs genom att
utfallet för den generella variationen multipliceras med en faktor som utgör förändringen
mellan den simulerade objektkostnaden och referensvärdet för samma objekt i aktuell
simuleringscykel. SKB benämner denna faktor som ”skalfaktor”.
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Simuleringen upprepas för sex olika diskonteringsräntor mellan noll och fem procent, där
räntan antas konstant över tiden. Samma slumptalsuppsättning används för simulering av
olika diskonteringsräntor. Modellens uppbyggnad är sådan att simuleringarna inte görs på
tidsfördelade kassaflöden, vilket betyder att resultat erhålls som en summa för respektive
objekt.
Skillnaden mellan grundkostnaden och medelvärdet av utfallet i osäkerhetsmodellen
benämns av SKB för ”osäkerhetspåslag” (den blå pilen i figuren nedan). I praktiken liknar
detta närmare ett förväntat påslag. Osäkerheten i beräkningen av kostnaderna mäts istället
med vilken standardavvikelse som föreligger kring medelvärdet av simuleringarna.
I osäkerhetsmodellen beräknas även kompletteringsbeloppet, som utgörs av skillnaden
mellan kostnaderna för en viss konfidensgrad och kostnaderna för medelvärdet (den gröna
pilen i figuren). Både osäkerhetspåslaget och kompletteringsbeloppet beräknas för olika
diskonteringsräntor, så att det vid avgiftstillfället kan nuvärdesberäknas med en
genomsnittlig ränta.
Figur 2: Princip för beräkning av osäkerhetspåslag och kompletteringsbelopp

3.2.2.

Fasta förutsättningar

I SKB:s tillämpning av den successiva principen används ”fasta förutsättningar” i syfte att
begränsa analysgruppens arbete. Analysgruppen ska inte identifiera och bedöma
osäkerheter som faller utanför de ramar som de fasta förutsättningarna definierar. Ett
exempel på en fast förutsättning är ”enbart kostnadssidan”, vilket innebär att osäkerhetsanalysen enbart ska omfatta risker kopplat till kostnaderna i programmet och inte risker på
tillgångssidan. Ett annat exempel är ”mängden använt kärnbränsle”, dvs. mängden använt
kärnbränsle ska inte kunna variera. Genom att använda fasta förutsättningar blir faktorer
som skulle kunna tolkas som osäkerheter inte kvantifierade och ingår således inte i
underlaget för beräkning av avgifter och säkerheter. Detta betyder att om en på förhand
definierad fast förutsättning i praktiken skulle visa sig vara osäker så är risken stor att de
beräknade avgifterna inte täcker de extra kostnader som kan uppstå. SKB beskriver att de
förutsättningar som används ska vara väl underbyggda och inte baseras på subjektiva
bedömningar. Totalt används 11 fasta förutsättningar i Plan 2016 (se tabell 10 nedan).

Sida 44 (85)
Dokumentnr: SSM2016-5513-66

I granskningen av Plan 2010 hade SSM synpunkter på användandet av fasta
förutsättningar. Myndigheten ansåg då, med stöd av NTNU, att de kan vara rimligt att
begränsa osäkerhetsanalysen på detta sätt om någon aktör går in och garanterar
finansiering eller tar på sig det fulla ansvaret om de fasta förutsättningarna bryts.
Myndigheten ansåg vidare att SKB tydligare bör definiera och motivera de fasta
förutsättningarna som finns i analysen55, något som också framfördes vid samrådsmötet
den 15 april 2016.56 SSM vidhåller att det kan vara rimligt att begränsa analysen men det
ska då finnas tydliga ramar för vad som styr begräsningen så att antagandena blir
transparanta.
De förutsättningar som gäller vid beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerheter bestäms
i huvudsak av finansieringslagen med tillhörande finansieringsförordning. Vad som avses
med allmänna skyldigheter för tillståndshavarna definieras i kärntekniklagen. Även
atomansvarighetslagen (1968:45) styr omfattningen, exempelvis vad gäller tillståndshavarnas skyldigheter vid kärnteknisk olycka. Det är således dessa lagar och förordningar
som styr omfattningen på de kostnadsberäkningar som ska lämnas in. Det är
myndighetens bedömning att fasta förutsättningar är rimligt att använda om de går att
motivera utifrån bestämmelserna i dessa lagar och förordningar. Tabell 10 är en
genomgång av SKB:s fasta förutsättningar och en bedömning huruvida de uppfyller detta
villkor.
Tabell 10 SSM:s kommentarer till fasta förutsättningar i osäkerhetsanalysen i Plan 2016
Fast förutsättning

Enbart kostnadssidan

Fast
förutsättning
enligt SSM
Ja

Samhället

Eventuellt

Svenska kärnkraftverk

Ja

55

SSM (2011)

56

SKB (2016b)

Kommentar

SKB motiverar förutsättningen utifrån rollfördelningen
mellan myndigheterna och industrin. I
finansieringsförordningen finns bestämmelser om
finansiering av hantering av restprodukter från kärnteknisk
verksamhet. Förordningen bestämmer att en
kostnadsberäkning ska lämnas in till SSM vart tredje år, där
bland annat grundkostnaden för samtliga reaktorinnehavare
ska anges. Grundkostnaden definieras som summan av de
förväntade kostnaderna för åtgärder och verksamhet som
avses i 4 § 1-3 finansieringslagen. Vidare definieras
kompletteringsbeloppet i 2 § finansieringsförordningen som
ett belopp som motsvarar en skälig uppskattning av
kostnader som avses i 4 § 1-3 finansieringslagen och som
kan uppkomma till följd av oplanerade händelser. Det är
därför rimligt att SKB genomför osäkerhetsanalysen med
avseende på kostnadssidan.
SKB hävdar att detta får anses var en naturlig fast
förutsättning som inte kräver närmare förklaring. Här kräver
SSM i första hand en förklaring av vad som menas med
”rådande samhällssystem och finansiella institutioner antas
bestå” och i andra hand en motivering till varför SKB anser
denna förutsättning vara fast.
I 5 a § kärntekniklagen anges att det är förbjudet att utan
särskilt tillstånd av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer i Sverige slutförvara eller i avvaktan
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Fast förutsättning

Fast
förutsättning
enligt SSM

Inom Sveriges gränser

Ja

Mängden använt
kärnbränsle

Nej

Typ av kärnbränsle

Nej

Reaktorhaveri

Nej

57

SSM (2016b)

Kommentar

på slutförvaring mellanlagra kärnavfall eller kärnämne som
inte är avsett användas på nytt, om avfallet eller ämnet
kommer från en kärnteknisk anläggning eller annan
kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Omhändertagandet
av radioaktiva restprodukter härrörande från svensk
kärnkraft är därför rimligt att använda som antagande.
Enligt ovanstående skrivning i kärntekniklagen kan analysen
begränsas till att avse omhändertagande som sker inom
Sveriges gränser.
Enligt regeringens proposition ska varje reaktor, som inte
permanent ställts av, anses ha en total drifttid om 50 år, och
en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns
skäl att anta att driften kan komma att upphöra dessförinnan.
Vidare anger förordningen att en reaktorinnehavare ska ange
hur mycket energi som den planerar att leverera. Det är
tydligt att 50 år ska gälla som driftscenario för varje reaktor
men det finns ingen bestämmelse om att den mängd
kärnbränsle som faller ut av kärnkraftsföretagens prognoser
på leverans av el ska vara fast vid beräkning av kostnader.
En reaktors leverans av el under en viss period är beroende
av reaktorns tillgänglighet under samma period. Att
kärnkraftsbolagens elproduktion inte når de nivåer som
prognostiserats är sedan tidigare känt57. Således är det rimligt
att anta ett scenario där den verkliga mängden använt
kärnbränsle blir lägre än vad som faller ut av de planer på
elleverans som bolagen gör. På kostnadssidan i programmet
kan detta eventuellt betraktas som en möjlighet istället för en
risk eftersom lägre mängder bränsle medför lägre kostnader
för hantering och slutförvaring.
SKB hävdar att utgångspunkten är kärnkraftsföretagens
prognoser där nuvarande reaktortyper används, som ger
upphov till BWR- och PWR-avfall. Scenariot som skulle
innebära att ny typ av bränsle skulle behöva omhändertas är
endast aktuellt om nya reaktorer byggs. Det är således denna
sannolikhet som är intressant. Även om kärnkraftsbolagens
nuvarande prognoser medger att detta inte är aktuellt, kan
inte ändrade förutsättningar uteslutas i framtiden. Lagen
medger att nya reaktorer får uppföras för att ersätta avställda
reaktorer. Detta kan betraktas som osannolikt, men inte
omöjligt.
SKB anser att kostnader som faller ut av ett reaktorhaveri
inte ska täckas av medel i kärnavfallsfonden utan av ägarna
till anläggningarna själva, vilket stämmer enligt
atomansvarighetslagen. Detta avser framför allt direkta
kostnader, exempelvis extra kostnader för omhändertagande
av skadat bränsle. Däremot finns indirekta kostnader som
kan påverka kostnader för avveckling och slutförvaring.
NTNU pekar på att ett reaktorhaveri med hög sannolikhet
kommer betyda ett skifte i samhällsvärderingar, vilket leder
till högre säkerhetskrav på alla delar i programmet, vilket i
slutändan troligen innebär kostnadsökningar för dessa
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Fast förutsättning

Fast
förutsättning
enligt SSM

KBS-3-metoden

Nej

Ingen förlängd
övervakning

Ja

Inget återtagande av
deponerade kapslar

Nej

58

SSM (2016a)

59

SKB (2016a)

Kommentar

åtgärder. Här vill SSM se en diskussion kring effekten av en
olycka på programmets olika delar.
Diskussioner har förts om olika metoder för att ta hand om
det använda kärnbränslet, såsom djupa borrhål och
transmutation. KBS-3 är dock den metod som föreslås och
SKB har lämnat ansökan enligt miljöbalken för KBS-3systmet. I juni 2016 tillstyrkte SSM att mark- och
miljödomstolen bedömer slutförvarssystemet som en tålig
verksamhet58. SKB motiverar förutsättningen dels med att
KBS-3-metoden är så långt framme att det i praktiken blir
omöjligt att införa andra metoder och dels att det är omöjligt
att ställa det mycket detaljerade kostnadsunderlag som
föreligger KBS-3-metoden mot en alternativ metod. För det
första finns det inga garantier för att KBS-3-metoden med
säkerhet kommer fungera som tänkt. SSM bedömer
att SKB har förutsättningar att uppföra och driva hela
slutförvarsystemet på ett strålsäkert sätt och att SKB iakttagit
bestämmelser om bästa möjliga teknik vid utvecklandet av
den föreslagna metoden för slutförvar av använt bränsle.
Detta lämnar dock inga garantier för att metod och teknik
med säkerhet kommer fungera som tänkt. För det andra kan
inte komplexiteten i uppgiften att ta fram alternativa
kostnadsunderlag begränsa riskbedömningen och därmed
bedömning av de verkliga kostnaderna i programmet.
Enligt 11 § finansieringslagen upphör tillståndshavarens
skyldigheter att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet
när tillståndshavaren har fullgjort samtliga sina skyldigheter
enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
har medgivits befrielse från dem. I praktiken innebär detta
till dess att allt kärnämne och kärnavfall placerats i ett
slutförvar och slutligt förslutits – då övergår ansvaret till
staten. Detta blir därmed sluttidpunkten för
kostnadsberäkningen. Att anta en längre övervakningsperiod
kan givetvis göras, men detta faller isåfall utanför
finansieringslagens omfattning.
I Plan 2013 hävdar SKB att det inte kommer finnas
säkerhetsskäl att efter deponering (innan förslutning) återta
kapslar. Detta med hänsyn till att
tillståndsrådgivningsprocessen är så rigorös. Samtidigt
beskrivs, i SKB:s Fud-program 201659, att det kan finnas
situationer där återtag kan bli aktuellt. Frågan är
komplicerad. För det första är det oklart om det kommer vara
tekniskt möjligt att, om så krävs, återta kapslar. SKB
beskriver att det är principiellt möjligt att både före och efter
förslutning, återta kapslar. För att möjliggöra återtag krävs
dock viss teknikutveckling. Å andra sidan, om det skulle
uppstå en situation som av säkerhetsskäl kräver återtag, så
får detta anses vara en uppgift som måste lösas. Därför anser
myndigheten att detta scenario inte går att utesluta.
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Fast förutsättning

Prisnivå januari 2016

3.2.3.

Fast
förutsättning
enligt SSM
e.t.

Kommentar

SSM kan inte se hur prisnivån påverkar analysgruppens
bedömningar av risker kopplat till kostnader, utan får anses
vara en beräkningsförutsättning.

Antal variationer och samvariation

Som nämnts tidigare används totalt 99 osäkerhetsfaktorer i osäkerhetsanalysen, varav 52
är objektspecifika och 47 är generella. Jämfört med Plan 2013 beskriver SKB följande
förändringar:




Två nya variationer har tillkommit (deponeringstakt och samarbete Posiva)
En variation har utgått (begränsningar i temperaturen för bufferten)
Tre variationer har slagits samman (marknadssituation vid upphandling av
inkapslingsanläggning, kärnbränsleförvaret, SFR och SFL)

Vad SSM kan uttyda av underlaget i Plan 2016 har även ytterligare tre objektvariationer
tillkommit, som tidigare var en del av variationen drift av laboratorier (802) :




Förstudier, teknikutveckling och säkerhetsanalyser för Kärnbränsleförvaret (802)
Förstudier, teknikutveckling och säkerhetsanalyser för SFR rivningsavfall (813)
Förstudier, teknikutveckling och säkerhetsanalyser för SFL (822)

Nettoeffekten blir således att det totala antalet variationer har ökat med två stycken mellan
Plan 2013 och Plan 2016. Till skillnad från föregående kostnadsredovisning, har i årets
Plan 2016 även korrelationer lagts in för 16 av de generella variationerna och fyra av
objektsvariationerna. Korrelationen har ansats antingen i grupper om två eller fyra
variationer med en faktor mellan 0,5 och 1,0.
Att använda 99 variationer får i alla sammanhang anses vara ett stort antal och SSM har
vid tidigare granskningar av Plan riktat kritik mot det stora antalet variationer. Steen
Lichtenberg och Lorens Borg, som tidigare anlitats av SSM för granskning av
osäkerhetsanalysen, skriver i sin granskningsrapport av Plan 2010:
Ett så stort antal bedömningar bidrar inte mycket till att höja resultatets kvalitet.
Detta beror på att ömsesidiga beroenden inte identifieras. Det stora antalet kan
istället skugga ett antal viktiga gemensamma bakomliggande osäkerhetsfaktorer
… Typiskt dominerar ca. tio osäkerhetsfaktorer resultatets totala osäkerhet. Om
man fördubblar detta antal (med oändrad relativ spridning och oändrad
förutsättning om oberoende), halverar man principiellt den totala variansen.
Med detta förfarande ökar de potentiella inbördes beroendena och motsvarande
kovarianser. Därför är den lägre varianssumman för liten. I det här fallet
tredubblar man antalet. Här återfinns sannolikt en väsentlig orsak till den lilla
osäkerheten i SKB:s resultat.60
Effekten av att dela in en osäkerhetsfaktor i flera illustreras principiellt i figuren nedan.
Figuren visar hur den totala beräknade standardavvikelsen påverkas om en given
osäkerhetsfaktor delas in i flera ömsesidigt okorrelerade osäkerhetsfaktorer med
bibehållen total spridning. Annorlunda uttryckt besvarar figuren frågan ”hur mycket

60

Lichtenberg & Borg (2011)
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underskattas standardavvikelsen om en osäkerhetsfaktor felaktigt delas in i flera
oberoende osäkerhetsfaktorer?”.
Figur 3: standardavvikelse som funktion av antal oberoende delelement

Källa: SSM (2017a)

Som framgår av figuren avtar den beräknade standardavvikelsen snabbt, och redan efter
en indelning av den ursprungliga variationen i fyra oberoende variationer har standardavvikelsen halverats, jämfört med om osäkerheten hade modellerats med en variation.
Detta innebär att felaktiga antaganden om oberoende variationer kommer att få betydande
effekt på bedömningen av den totala osäkerheten. De är därför av stor vikt att de samband
som kan finnas mellan variationer identifieras och hanteras på ett korrekt sätt i
osäkerhetsanalysen.
Det stora antal variationer som används i osäkerhetsanalysen gör att standardavvikelsen
sannolikt underskattas. Detta problem kan principiellt hanteras på två sätt beroende på hur
starkt variationerna bedöms samvariera; dels finns det variationer som förefaller reflektera
samma underliggande osäkerhetsfaktor och därför skulle kunna slås samman
(motsvarande fullständig korrelation), dels finns det ytterligare variationer som bör antas
vara korrelerade i viss grad.
Sammanslagning av variationer

Vid samrådsmötet den 15 april 201661 samt i SSM:s granskningsrapport av osäkerhetsanalysen i Plan 201362, redogjordes för exempel på grupper av generella variationer som
SKB bör överväga att slå samman till en variation, se tabellen nedan. Gemensamt för
dessa variationer är att de, att döma från analysgruppens och SKB:s egna beskrivningar,
drivs av samma underliggande osäkerhetsfaktorer.
I Plan 2016 har SKB för marknadssituation vid upphandling (210, 309 och 310) valt att slå
samman dessa. För de två grupperna av variationer som rör projektledningsförmåga (206,
207, 305 och 306) och projekteringsunderlag (208, 209, 207 och 308) har SKB valt att
ansätta en inbördes korrelationsfaktor om 0,5.
61

SKB (2016b)

62

SSM (2017a)
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Tabell 11: Tidigare påpekanden om variationer som enligt SSM bör kunna slås samman
Variationer i Plan 2013
SSM:s bedömning inför Plan
SKB:s åtgärd i Plan 2016
2016
Marknadssituation vid
Tre variationer kan slås samman Sammanslaget till 1 variation
upphandling (nr 210, 309,
till en
310)
Projektledningsförmåga (nr
206, 207, 305, 306)

Fyra variationer kan slås
samman till en

Korrelationsfaktor om 0,5 har
ansatts

Projekteringsunderlag (nr
208, 209, 307, 308)

Fyra variationer kan slås
samman till en

Korrelationsfaktor om 0,5 har
ansatts

SSM ser positivt på strävan att reducera antalet variationer, detta har dock utförts i mycket
begränsad utsträckning. För att sammanslagning av variationer ska ge effekt på standardavvikelsen behöver antalet variationer reduceras i betydligt högre grad.
Korrelation mellan variationer

Som tidigare nämnts har SKB lagt in korrelationssamband mellan vissa variationer i Plan
2016, vilket är ett bra första steg. Även här är dock omfattningen begränsad då endast 20
av 99 variationer berörs av någon form av korrelation. Det finns starka skäl att anta att
flera ytterligare variationerna är korrelerade i varierande grad. Här kan exempelvis
nämnas objektsvariationerna som avser bedöma osäkerheten i omfattningen av kostnader
för avvecklingen av de fyra kärnkraftverken Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och
Barsebäck. I osäkerhetsanalysen presenteras dessa som sex variationer (901, 904, 905,
906, 907, 908), varför det för en läsare av Plan-rapporten är naturligt att anta att dessa
hanteras som sex variationer även i den stokastiska simuleringen. Emellertid framgår det
av simuleringsmatrisen att varje avvecklingsvariation delas in i fyra variationer, en för
varje kärnkraftverk. Detta innebär att de sex variationerna som beskrivs i Plan-rapporten
blir 24 variationer i simuleringsmodellen. Vidare antas dessa 24 variationer vara
fullständigt okorrelerade, vilket sannolikt får betydande effekter på standardavvikelsen.
SSM ställer sig frågande till att osäkerheten i kostnader för exempelvis avvecklingsförberedelser, nedmontering, rivning och återställning skulle vara oberoende mellan
kärnkraftverken, vilket är implikationen av antagandet. Tvärtom finns det anledning att
förvänta sig att stora delar av avvecklingsarbetet påverkas av samma riskfaktorer, vilket
även SKB kommenterar i underlaget:
Avvecklingen och rivningen av kärnkraftverken är uppdelad per kärnkraftverk,
vardera med sex objekt. I de flesta fall hanteras riskbilden lika mellan
kärnkraftverken, men då antagandena mellan de platsspecifika studierna eller
andra förutsättningar skiljer sig något finns några undantag. Även när i tiden
avvecklingen planeras kan ha betydelse för osäkerhetsbedömningen. Vanligtvis
presenteras resultaten sammanslaget för de fyra kärnkraftverken
Givet att riskbilden huvudsakligen delas mellan kärnkraftverken, med några undantag för
platsspecifika faktorer och hur avvecklingarna ligger i tiden, menar SSM att ett bättre
antagande är att dessa variationer är starkt korrelerade (eller till och med kan slås ihop) i
osäkerhetsanalysen.
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3.2.4.

Konfidensintervall för värdering av osäkerheter

En av analysgruppens roller i arbetet med den successiva kalkylen är att värdera de
osäkerheter som gruppen har identifierat. Analysgruppen bedömer storleken på
osäkerheter genom en trepunktsskattning, där minvärde, troligt värde och maxvärde
bedöms för varje osäkerhet som tidigare identifierats. SKB:s tillämpning av den
successiva principen innebär att för objekten anges troligt värdet av den tekniska
beräkningen från grundkalkylen. Med andra ord gör analysgruppen ingen skattning av
troligt värde. För de generella osäkerheterna ansätts troligt värdet till noll eftersom
generella osäkerheter är definierade som en ökning utöver objektsosäkerheterna.
För att värdering av osäkerheter ska ha betydelse måste analysgruppens bedömningar
göras vid ett förutbestämt konfidensintervall. I osäkerhetsanalysen för Plan 2016, liksom i
Plan 2013, görs bedömningen för lågvärdet och högvärdet vid en sannolikhet på 1:100.
Antagandet innebär att det är 1 % sannolikhet att utfallet inte överstiger lågvärdet och 99
% sannolikhet att utfallet inte överstiger högvärdet.
Att värdera osäkerheter vid en given sannolikhet är en svår uppgift. Dels krävs för
uppgiften relevant erfarenhet men även en viss grad av statistisk kunskap. NTNU
beskriver experiment som gjorts i värderingspsykologi där personer angett samma storhet
vid 70:e, 80:e och 90:e percentilen. Baserat på NTNU:s erfarenhet är det svårare för
personer att göra bedömningar vid sannolikheten 1:100 än vid 1:10. Förklaringen ligger i
”mindset” hos personerna som gör värderingen. Personer kan ha erfarenhet av 10 projekt,
men ytterst få har erfarenhet av 100. Det är helt enkelt svårt att greppa innebörden av en
sådan extrem händelse som representeras av den 99:e percentilen63. Risken är därmed att
de modellerade fördelningsfunktionerna får för korta ”svansar”, dvs. kostnadseffekten av
extrema händelser underskattas i analysen.
Redan vid samrådsmötet den 15 april 2016 framförde SSM muntligen att SKB bör
överväga att ändra konfidensnivån för skattning av hög- och lågvärden från en sannolikhet
på 1:100 till en sannolikhet på 1:1064.

3.2.5.

Myndighetens bedömning

I senaste granskningen av de återstående kostnaderna för hantering och slutförvaring av
kärnkraftens radioaktiva restprodukter ansåg myndigheten att de verkliga riskerna i
programmet med hög sannolikhet var underskattade, bland annat eftersom den relativa
standardavvikelsen på ca 10 procent var orimligt låg65. Genom empiriska undersökningar
och vissa antaganden om mognadsgrad utifrån programmets karaktär (extremt lång
tidshorisont och hög teknisk komplexitet), visade NTNU i sin granskningsrapport av
osäkerhetsanalysen i Plan 201366 att den förväntade standardavvikelsen i programmet
borde vara närmare 20-25 %.
I Plan 2016 har den relativa standardavvikelsen ökat något till ca 13 procent, vilket
troligtvis är en effekt av antagna korrelationssamband för vissa generella variationer. SSM
ser positivt på SKB:s implementering av korrelationssamband men anser att denna
företeelse, i kombination med sammanslagning av variationer, måste göras i högre grad.
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Samtidigt utesluts betydande risker i programmet genom att begränsa omfattningen för
osäkerhetsanalysen som inte kan motiveras utifrån de lagar och förordningar som dikterar
förutsättningarna för kostnadsberäkningen. Dessa två faktorer; många variationer i
kombination med få korrelationssamband, samt överanvändandet av fasta förutsättningar
för att på förhand utesluta risker, bidrar alltså till att osäkerheten i programmet är låg.
Konsekvensen är att den totala risken i programmet underskattas, vilket betyder att de
kärnavfallsavgifter som föreslås med stor sannolikhet inte täcker de förväntade
kostnaderna för programmet och det kompletteringsbelopp som föreslås inte är tillräckligt
stort. Samtidigt bör noteras att SSM i dagsläget inte har tillgång till simuleringsmodellen,
vilket gör det omöjligt att fullt ut granska de tekniska förutsättningarna för beräkning av
osäkerhetspåslag och kompletteringsbelopp. Ett naturligt nästa steg i myndighetens
granskningsarbete är därför att göra en teknisk granskning av modellen. I det arbetet
behöver SSM ha tillgång till hela osäkerhetsmodellen.

3.3. Prognoser för kärnkraftverkens elproduktion
I följande kapitel redogörs för SSM:s granskning av kärnkraftverkens planerade
elleveranser i Plan 2016. Först görs en beskrivning av behovet av väntevärdesriktiga
prognoser, sedan följer myndighetens granskningssynpunkter och slutligen presenteras
myndighetens bedömning.

3.3.1.

Behov av väntevärdesriktiga prognoser

För de tillståndshavare som innehar reaktorer i drift ska kärnavfallsavgiften betalas som
kronor per levererad kilowattimme elström till elnätet under reaktorernas återstående
drifttid. De framtida avgiftsinbetalningarna till kärnavfallsfonden utgörs därför av
kärnavfallsavgiften multiplicerat med faktisk levererad elström under den period som
reaktorerna producerar el.
Kärnavfallsavgifter beräknas utifrån prognoser på levererad elström. Enligt 3 §
finansieringsförordningen ska en reaktorinnehavare vart tredje år förse SSM med sådana
uppgifter, dvs. planerad elleverans för reaktorernas återstående drifttid, som en del av
Planunderlaget. Vilken tidsperiod som avser reaktorernas återstående drifttid regleras i
finansieringsförordningen och enligt nuvarande bestämmelser skall varje reaktor anses ha
en total drifttid om 40 år och en återstående drifttid om minst sex år (”sexårs-regeln”), om
det inte finns skäl att anta att driften kan komma att upphöra dessförinnan. I regeringens
proposition på ändringar i finansieringslagen föreslås dock att den återstående drifttiden
som underlag för beräkning av kärnavfallsavgifter skall förlängas till 50 år, genom
ändringar i finansieringsförordningen. SSM antar därför som beräkningsförutsättning att
de framtida avgiftsinbetalningarna kommer att ske så att alla reaktorer når en total drifttid
om 50 år, förutom för de reaktorer där det finns skäl att anta tidigare avställning.
Inbetalningarna till kärnavfallsfonden fastställs i efterhand baserat på faktiskt levererad
elström. Om prognosen för elproduktion är högre än utfallet får det som konsekvens att
kärnavfallsavgifterna blir lägre än vad som krävs för att systemet ska balansera. Det
motsatta gäller om prognoserna för leverans av elström är lägre än faktiskt levererad
elström. Denna problematik har även uppmärksammats av OECD-NEA i rapporten ”Costs
of Decommissioning Nuclear Power Plants”. 67
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Exempelvis kan nämnas att under perioden 2010 till 2016 har prognoserna för
elproduktion varit 104 TWh högre än utfallet, vilket betyder att avgiftsinbetalningarna till
kärnavfallsfonden underskattats med ca 2,7 miljarder kronor, se diagrammet nedan.
Diagram 13: Uteblivna avgiftsintäkter

Källa: IAEA PRIS, SKB och egna beräkningar

I SSM:s föregående förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och
kompletteringsbelopp för 201568 konstaterades att det fanns en stor osäkerhet kring den
produktion som kan förväntas från kärnkraftsreaktorerna framöver. Även
Energimyndigheten ansåg i sitt remissvar69 att ”bedömningarna av framtida
produktionsvolymer behöver bli mer realistiska”. I föregående avgiftsförslag baserades
avgiften på industrins prognoser men SSM konstaterade att en fördjupad utvärdering av
rimligheten i industrins prognoser bör göras i syfte att förbättra underlaget inför
kommande avgiftsberäkning.
SSM har beskrivit de problem som är behäftade med diskrepansen mellan prognoser på
elleveranser och faktisk utfall i produktion i andra sammanhang, bland annat i
promemorian ”Granskning av prognoser för kärnkraftverkens elproduktion”70. I
Promemorian beskrivs hur tillståndshavarnas samlade kärnkraftsproduktion under
reaktorernas historiska drifttid varit betydligt högre än vad som prognostiserats för samma
period. I promemorian beskrivs även att SSM, med stöd av 8 § finansieringsförordningen,
har möjlighet att göra annan bedömning av framtida elleveranser som underlag för
beräkning av kärnavfallsavgifter.
Den återstående drifttiden för reaktorerna minskar succesivt med tiden och därmed
minskar även antalet återstående inbetalningsår. Det är därför viktigt att säkerställa att
tillräckligt med inbetalningar görs till kärnavfallsfonden för att förhindra stora
avgiftshöjningar mot slutet av reaktorernas drifttider. Myndigheten anser att de förslag till
avgifter som lämnas till regeringen ska utgå från förväntningsriktig bedömning av
elprognoser.
68
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3.3.2. Reaktorinnehavarnas elprognoser som underlag för tidigare
avgiftsberäkningar
För att bedöma om elprognoserna i Plan 2016 kan utgöra grund för avgiftsberäkningen
kan det som ett första steg vara intressant att undersöka reaktorinnehavarnas historiska
träffsäkerhet i tidigare prognoser. I diagrammen nedan illustreras respektive
reaktorinnehavares planerade elleveranser i förhållande till faktiskt levererad el under
perioden 2002-2016. Underlaget bygger på bedömningar gjorda av reaktorinnehavarna i
samband med SKB:s redovisning av kostnadsberäkningar som underlag för beräkning av
kärnavfallsavgifter. Detta innebär att prognoshorisonten sammanfaller med den
avgiftsperiod som Planrapporten avser, dvs. under perioden 2002-2008 är det prognoser
för ett år framåt, för perioden 2009-2010 är det prognoser för två år framåt och under
perioden 2011-2016 är det prognoser för tre år framåt.
Diagram 14: Prognos och utfall i elproduktion för Forsmark, 2002-2016

Källa: IAEA PRIS, SKB och egna beräkningar
Diagram 15: Prognos och utfall i elproduktion för Oskarshamn, 2002-2016

Källa: IAEA PRIS, SKB och egna beräkningar
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Diagram 16: Prognos och utfall i elproduktion för Ringhals, 2002-2016

Källa: IAEA PRIS, SKB och egna beräkningar

En generell trend för alla reaktorinnehavare är att det finns en överoptimism i
prognoserna. För Forsmark har prognoserna varit högre än utfallet för 11 av 15 år. För
Oskarshamn har prognoserna varit högre än utfallet för 14 av 15 år och motsvarande mått
för Ringhals är 12 av 15. Sammantaget indikerar detta en bias i prognoserna. Den
sammanlagda differensen mellan prognos och utfall är högst för Oskarshamn med ca 75
TWh för hela perioden, vilket kan ställas i relation till den sammanlagda installerade
effekten, vilken är lägst för Oskarshamns tre reaktorer. Oskarshamn är också den
tillståndshavare med lägst genomsnittlig historisk energitillgänglighet, i det här fallet
definierad som load factor71. För perioden 2002-2016 var genomsnittliga load factor 59 %
för O1, 60 % för O2 och 73 % för O3. O1 och O2 är emellertid avställda reaktorer och
antas därför inte producera någon mer el framöver. Forsmark är den tillståndshavare som
har högst load factor med 86 % för F1, 81 % för F2 och 84 % för F3.
Det finns olika tänkbara orsaker till att elproduktionen underskattas av
reaktorinnehavarna. En förklaring kan ha att göra med att reaktorinnehavarna inte kunnat
förutse effekten av moderniseringsåtgärder för att höja säkerheten på reaktorerna sedan
myndigheten 2005 införde nya skärpta säkerhetskrav72 för den fortsatta driften av
anläggningarna efter det tidigare slutåret 2010. Vidare har troligen arbetsinsatsen av
effekthöjande åtgärder underskattats i vissa reaktorer. Exempelvis genomfördes 2011
förberedande åtgärder för R4 för att höja den termiska effekten som ledde till en längre
avställningsperiod. O2 har under flera år genomgått modernisering som bland annat
omfattat byte av lågtrycksturbin och ombyggnation av kontrollrummet fram till
avställningen 2017.
Även förekomsten av mer eller mindre allvarliga incidenter som föranlett
produktionsstopp och förlängda revisionsåtgärder har troligen inte tagits höjd för i
prognoserna. Här kan exempelvis nämnas R2 som under nästan två år (2015 och 2016)
inte producerade el till följd av att korrosion i bottenplåten upptäckts. R2 har även varit
avställd sju månader under 2011 p.g.a. kvarglömd dammsugare som orsakade brand.
Vidare togs O1 ur nätet under flera perioder under hösten 2015 på grund av ett luftläckage
in till kondensorn.
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Ytterligare en parameter i sammanhanget är en formulering i nuvarande
finansieringsförordning, nämligen att tillståndshavarna ska förse myndigheten med
”planerad elleverans”. Begreppet ”planerad elleverans” är problematisk då det inte
nödvändigtvis behöver tolkas som en förväntningsriktig prognos. I propositionen ges
förslag att ”planerad elleverans” byts ut till ”förväntad elproduktion” vilket borde
avlägsna eventuella tveksamheter om vad som efterfrågas.

3.3.3. Reaktorinnehavarnas planerade elproduktion som underlag för
Plan 2016
Det finns ingen självklar metod för att granska de prognoser på elproduktion som
tillståndshavarna har rapporterat i Plan 2016. Vad myndigheten känner till finns ingen
underliggande modell för prognoserna, och de antaganden som görs avseende framtida
produktion är i stort okända för myndigheten. I reaktorinnehavarnas remissvar på
avgiftsrapporten ges vissa förklaringar till de antaganden som görs för
produktionsprognoser, vilket givetvis är värdefull information, men inte tillräckligt för att
utvärdera ur ett modellperspektiv. Närmast till hands är därför att göra en sorts
rimlighetsbedömning, genom att exempelvis undersöka antagna tillgänglighetsnivåer
utifrån ett historiskt perspektiv.
Diagrammet nedan visar den tillgänglighet som uppnåtts för respektive reaktor under dess
livstid sedan kommersiell start, bortsett från de fem första åren, samt den tillgänglighet
som förutsetts i underlaget för Plan 2016. De fem första åren bortses ifrån för att dessa
med hög sannolikhet består av inkörning och provdrift och därför inte nödvändigtvis
representerar reaktorns tillgänglighet på sikt. Som mått på tillgänglighet används som
tidigare load factor. O1 och O2 redovisas inte eftersom dessa inte är i drift efter 2017.
Diagram 17: Reaktorernas historiska tillgänglighet jämfört med antagen tillgänglighet i
Plan 2016

Källa: IAEA PRIS, SKB och egna beräkningar

Av diagrammet framgår att nivån på tillgänglighet som antas gälla i Plan 2016 är betydligt
högre än vad som uppnåtts historiskt, för alla reaktorer. I genomsnitt förutsetts
tillgängligheten öka med 11 procentenheter för alla reaktorer. Störst språng i tillgänglighet
antas R1 och R2 göra, från 69 % till 89 % respektive från 64 % till 82 %. En del av denna
ökning kan förklaras av att reaktorerna antas drivas utan stopp för investeringar fram till
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avställning 2020 och 2019. O3 antas öka tillgängligheten från 78 % till 89 %. Även i ett
internationellt perspektiv går dessa nivåer att ifrågasätta. Den genomsnittliga
tillgängligheten som förutsätts för alla reaktorer är 88 %. Endast två länder i världen med
kärnkraftsreaktorer hade fram till 2016 högre ackumulerad load factor, nämligen
Rumänien (92 %) och Finland (91 %)73.
Det har i olika sammanhang påpekats att tillståndshavarna varit hårt drabbade av
moderniseringsåtgärderna för att höja säkerheten på reaktorerna sedan myndigheten 2005
införde skärpta säkerhetskrav. I nedanstående diagram visas den historiska
tillgängligheten för två perioder, dels för hela driftsperioden, dels fram till 2006, alltså
bortsett från de senaste tio åren. Diagrammet visar tydligt att det inte finns någon större
skillnad i tillgänglighet mellan de två perioderna. Faktum är att för F1, R3 och R4 så har
de senaste tio åren inneburit högre tillgänglighet än vad som uppnåtts tidigare.
Diagram 18: Reaktorernas historiska tillgänglighet under hela driftsperioden jämfört med
tillgänglighet fram till 2006

Källa: IAEA PRIS, SKB och egna beräkningar

3.3.4.

Myndighetens bedömning

Att granska prognoser är en komplicerad uppgift - det ligger i sakens natur. Det är först
efter att det prognostiserade värdet fallit ut som en bedömning av prognosen med säkerhet
kan göras. Trots dessa svårigheter är det tydligt att samtliga kärnkraftverk producerat
mindre energi än vad som prognostiserats. Dessutom är de prognoser som lämnats in som
underlag för Plan 2016 optimistiska både utifrån reaktorinnehavarnas historiska
produktionsnivåer och utifrån träffsäkerheten i reaktorinnehavarnas tidigare prognoser.
Konsekvensen blir att avgifterna sätts för lågt och de framtida inbetalningarna till
kärnavfallsfonden underskattas.
Mot bakgrund av detta anser myndigheten att de planer på elleveranser som redovisas i
Plan 2016 inte kan användas som underlag för beräkning av kärnavfallsavgifter och
säkerhetsbelopp. Förslag till avgifter utgår istället från en bedömning av framtida
elproduktion baserat på historiska tillgänglighetsnivåer samt expertutlåtande om framtida
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effektjusterande åtgärder, vilket beskrivs närmare i avsnittet med
beräkningsförutsättningar.
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4. Förutsättningar och antaganden för beräkning av
kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp
I nedanstående avsnitt görs en genomgång av de viktigaste förutsättningar som ligger till
grund för myndighetens beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp. Huvudprincipen är att avgifter vid nästa avgiftsperiods början, dvs. 1 januari 2018, bestäms så att
nuvärdet av framtida avgiftsinbetalningar tillsammans med marknadsvärdet i kärnavfallsfonden är lika stor som nuvärdet av framtida förväntade utbetalningar. Vid avgiftsperiodens början antas ny finansieringslagstiftning vara beslutad enligt den proposition
som regeringen överlämnat till riksdagen. Utgångspunkten är att förväntade värden på alla
ingående komponenter ska användas. De förutsättningar som används är till stor del
baserat på resultatet av granskningen av Plan 2016.

4.1. Reaktorernas drifttider
För de reaktorinnehavare som innehar reaktorer i drift ska kärnavfallsavgiften betalas som
kronor per levererad kilowattimme elström till elnätet under reaktorernas återstående
drifttid. Avgiftsinbetalningarna till kärnavfallsfonden utgörs därför av kärnavfallsavgiften
multiplicerat med faktisk levererad elström under den period som reaktorerna producerar
el. Vilken tidsperiod som avser reaktorernas återstående drifttid regleras i finansieringsförordningen och enligt nuvarande bestämmelser skall varje reaktor anses ha en total
drifttid om 40 år och en återstående drifttid om minst sex år (”sexårs-regeln”), om det inte
finns skäl att anta att driften kan komma att upphöra dessförinnan.
I propositionen beskrivs att den återstående drifttiden som underlag för beräkning av
kärnavfallsavgifter skall förlängas till 50 år, genom ändringar i finansieringsförordningen.
SSM har därför i detta avgiftsförslag antagit att de framtida avgiftsinbetalningarna
kommer att ske så att alla reaktorer når en total drifttid om 50 år, förutom för de reaktorer
där det finns skäl att anta tidigare avställning.
Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 fattade Ringhals AB:s styrelse beslut om
tidigarelagd avveckling av R1 och R274. Enligt beslutet ska R2 tas ur drift under 2020 och
R1 tas ur drift under 2019. Den 14 oktober 2015 fattade även OKG:s majoritetsägare Eon
(nuvarande Sydkraft AB) ett beslut om tidigare stängning av O1 och O275. En stängning
av O1 blir aktuell vid halvårsskiftet 2017 och återstarten av O2, som inte producerat el
sedan maj 2013, kommer inte ske. I underlaget till Plan 2016 framgår de faktiska
avställningsdatum för dessa fyra reaktorer. Mot bakgrund av detta beslut finns det skäl att
anta att R1, R2, O1 och O2 inte berörs av sexårs-regeln, dvs. inte kommer ha en
återstående drifttid om minst sex år. Därmed kan reaktorernas drifttider som underlag för
beräkning av kärnavfallsavgifter sammanfattas i nedanstående tabell.
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Tabell 12: Reaktorernas återstående drifttider
Reaktor

Start kommersiell drift

Drift till och med

F1
F2
F3
O1
O2
O3
R1
R2
R3
R4

1980-12-10
1981-07-07
1985-08-22
1972-02-06
1974-12-15
1985-08-15
1976-01-01
1975-05-01
1981-09-09
1983-11-21

2030-12-10
2031-07-07
2035-08-22
2017-06-30
2015-12-31
2035-08-15
2020-06-14
2019-07-13
2031-09-09
2033-11-20

Återstående driftår för
avgiftsberäkning
12,9
13,5
17,6
0
0
17,6
2,4
1,5
13,7
15,9

4.2. Diskontering av framtida kassaflöden
4.2.1.

Principer för nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden

Kärnavfallsavgiften för en tillståndshavare bestäms som den avgiftsnivå som gör att
nuvärdet av tillgångarna blir lika stor som nuvärdet av skulden vid avgiftsperiodens
början. Skulden består av framtida förväntade utgifter och tillgångarna består av dels
förväntade framtida inbetalningar, dels av tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden
och den avkastning som kan förväntas på tillgångarna. För att en tillståndshavares
tillgångar ska räcka för att finansiera de förväntade framtida kostnaderna måste därför
diskonteringen ske med kärnavfallsfondens förväntade avkastning.
Detta resonemang finns även beskrivet propositionen på ändringar i finansieringslagen76
och i 7 § föreslås följande ändring
Vid beräkningarna ska en diskonteringsränta som motsvarar den förväntade
avkastningen i kärnavfallsfonden användas.
Samma förslag till ändring finns även i 9 § avseende beräkningen av finansieringsbelopp
och kompletteringsbelopp
Vid beräkning av finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp ska de
återstående grundkostnaderna och merkostnaderna beräknas med en
diskonteringsränta som motsvarar den förväntade avkastningen i
kärnavfallsfonden
Således är det tydligt att både tillgångar och skulder i detta avgiftsförslag bör diskonteras
med en ränta som speglar den förväntade avkastningen i kärnavfallsfonden, vilket också
var den bakomliggande principen vid myndighetens föregående avgiftsförslag.

4.2.2.

Förväntad avkastning i kärnavfallsfonden

I dagsläget finns ingen reglering för hur den förväntade framtida avkastningen i kärnavfallsfonden ska beräknas. I propositionen föreslås att närmare bestämmelser för hur
diskonteringsräntan ska bestämmas bör anges i föreskrifter meddelade av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. I väntan på att förordning finns på plats
76
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används i detta avgiftsförslag samma principer för beräkning av kärnavfallsfondens
förväntade avkastning som i myndighetens föregående förslag på kärnavfallsavgifter och
säkerhetsbelopp77.
I föregående avgiftsförslag, liksom i regeringsuppdraget avseende förändringar i
finansieringslagen och finansieringsförordningen som redovisades av SSM under 201378,
fördes utförliga resonemang om olika metoder för beräkning av förväntad avkastning.
Slutsatsen var att en metod bör användas som kombinerar marknadsnoteringar och
långsiktiga jämviktsprognoser.
Marknadsnoteringar på räntebärande placeringar ger den bästa bedömningen eftersom
kärnavfallsfondens avkastning kommer från placeringar på de finansiella marknaderna.
Detta gäller för en tidshorisont om tio år eftersom det under denna period finns
representativa noteringar på de svenska marknaderna, en slutsats som även delas av
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Under en övergångsperiod om 10 år görs därefter en successiv invägning av en långsiktig terminsränta.
Anpassningsperiodens längd är en avvägning mellan att skapa stabila diskonteringsräntor
för att minimera för hög variation i kärnavfallsavgifter och att undvika orimliga
förändringar över tiden i terminsräntorna. Här bedöms tio år vara en rimlig avvägning.
Den långsiktiga terminsräntan, eller Ultimate Forward Rate (UFR), sätts till 4,2 %, i linje
med Finansinspektionens och EIOPA:s bedömning om en långsiktig real avkastning om
2,2 % och en inflation om 2,0 %. Bedömningen om real avkastning grundas i sin tur på
den genomsnittliga reala obligationsavkastningen för ett stort antal länder under perioden
1900 – 200979 och bedömningen om inflation utgår från Europeiska centralbankens
inflationsmål, som tillika delas av Sveriges Riksbank. I sammanhanget ska noteras att
EIOPA under våren 2017 publicerade nya riktlinjer för beräkning av UFR för EUROzonen80. Enligt riktlinjerna är nya UFR 3,65 % och en successiv anpassning till den nya
nivån kommer ske med högst 15 punkter per år från och med 2018. Detta påverkar inte
beräkningen av förväntad avkastning i detta avgiftsförslag eftersom värderingen av
systemet görs sista december 2016, alltså innan de nya riktlinjerna träder i kraft.
Dessa principer för beräkning av en riskfri nominell diskonteringskurva följer Finansinspektionens föreskrifter för försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna
försäkringstekniska avsättningar (FFFS 2013:23). Denna förskrift upphävdes första
januari 2016 och ersattes med ny föreskrift för allmänna råd om försäkringsrörelse (FFFS
2015:8), som en del i det svenska genomförandet av Solvens 2-direktivet. Enligt
Finansinspektionens övergångsregler ska dock FFFS 2013:23 även fortsättningsvis
tillämpas för tjänstepensionsverksamhet81.
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SSM (2014)
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CEIOPS-SEC-40-10,15 April 2010 sid 3-11, se
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/submissionstotheec/CEIOPSCalibration-paper-Solvency-II.pdf
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https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/2017-0405%20UFR%20Press%20Release.pdf
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http://www.fi.se/sv/forsakring/rapportering/fragor-och-svar/overgangsregler-for-tjanstepension/
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För placeringar i säkerställda obligationer används en riskpremie om 0,5 procentenheter
och för placeringar i aktier används en riskpremie om 2,75 procentenheter. Riskpremierna
är skattade utifrån historiska avkastningsserier för respektive tillgångsslag, se SSM:s
regeringsuppdrag82 och SSM:s kommentarer till remissvar för närmare beskrivning.

4.2.3.

Uppbyggnad av real diskonteringsräntekurva

Den grundläggande principen är att diskonteringsräntekurvan ska motsvara kärnavfallsfondens förväntade avkastning, enligt ovanstående beskrivning. Den riskfria nominella
diskonteringsräntekurvan beräknas enligt Finansinspektionens föreskrifter för försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar (FFFS 2013:23),
enligt följande:







Marknadsnoterade spoträntor beräknas som marknadsnoterade swapräntor med ett
avdrag på 0,35 procentenheter för löptiderna 1-10, 12, 15 och 20 år.
Spoträntor används för att beräkna implicita terminsräntor för alla löptider mellan
1 och 20 år.
Terminsräntor beräknas för
o 1-10 år: implicita terminsräntor från marknadsnoteringar
o Över 20 år: långsiktig terminsränta på 4,2 %
o 11-20: sammanvägning av implicita terminsräntor från
marknadsnoteringar och långsiktig terminsränta på 4,2 %.
I sammanvägningen av räntorna för år 11-20 ska vikten för den implicita
terminsräntan för olika löptider beräknas som: (löptid i år – 10)/11.
Den riskfria diskonteringsräntekurvan utgörs sedan av marknadsnoterade
spoträntor för år 1-10. Från år 11 och framåt beräknas diskonteringsräntekurvan
som genomsnittet av alla terminsräntor från år 1 och fram till den aktuella
löptiden.

Slutligen görs ett tillägg om 0,75 procentenheter på den riskfria diskonteringsräntekurvan
för att spegla kärnavfallsfondens innehav av säkerställda obligationer och aktier, se
tabellen nedan. För att erhålla tillägget görs ett antagande att kärnavfallsfonden i
genomsnitt utnyttjar hälften av sitt placeringsmandat för aktier och att resterande
placeringar består till hälften av svenska statspapper och till hälften av säkerställda
obligationer. Således blir den antagna allokeringen i portföljen 40 % statspapper, 40 %
säkerställda obligationer och 20 % aktier. Detta är i linje med SSM:s regeringsuppdrag
2013 som genomfördes i samråd med Kärnavfallsfonden.
Tabell 13: Beräkning av riskpremie
Tillgångsslag

Premie för tillgångsslag

Allokering

Premie i portföljen

Statspapper

0,00%

40%

0,00%

Säkerställda obligationer

0,50%

40%

0,20%

Aktier

2,75%

20%

0,55%

Totalt

0,75%

För att nuvärdesberäkna kostnader som uttrycks i reala termer behöver även en
inflationskurva skattas. Inflationskurvan beräknas enligt samma principer som den
82

SSM (2013b)
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nominella riskfria diskonteringsräntekurvan. Inflationen för löptider upp till 10 år utgörs
av skillnaden i förväntad avkastning för nominella och reala statsobligationer, den s.k.
break even-inflationen (BEI). Den långsiktiga terminsinflationen förväntas bli 2,0 %,
enligt Riksbankens inflationsmål. För löptider från 11 till 20 år beräknas den förväntade
inflationen genom en sammanvägning av årlig BEI och den långsiktiga terminsinflationen.
Den reala diskonteringsräntekurvan kan därmed slutligen beräknas genom Fishersambandet, där den reala (𝑟𝑡 ) och nominella räntan (𝑟𝑡𝑛 ) för löptid 𝑡 uttrycks som
𝑟𝑡 =

1 + 𝑟𝑡𝑛
−1
1 + 𝜋𝑡

och 𝜋𝑡 är inflationen för samma löptid. Underlaget för den riskfria nominella
diskonteringsräntekurvan samt inflationskurvan tillhandahålls för närvarande av Nordea. I
diagrammet nedan framgår den nominella och reala diskonteringskurvan som används för
nuvärdesberäkning av tillgångar och skulder i detta avgiftsförslag.
Diagram 19: Nominell och real diskonteringsräntekurva 2016-12-31

Källa: Nordea och egna beräkningar

4.3. Prognoser för real pris- och löneutveckling
4.3.1.

EEF påverkar det avgiftsgrundande underlaget

EEF påverkar det underlag som ligger till grund för kärnavfallsavgiften, finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet i flera steg. Dessa steg beskrivs nedan, följt av en
jämförelse av hur det underlag som SSM baserar avgiftsförslaget på skiljer sig från det
underlag som SKB presenterat i Plan 2016 och från det kostnadsunderlag som baseras på
KI:s prognoser.
Steg 1 – Uppräkning av grundkostnader till 2016 års prisnivå

Den kostnadsberäkning som SKB presenterar i Plan 2016 (”Kalkyl 50”) baseras på ett
stort antal underliggande delkalkyler för olika delar av kärnavfallsprogrammet. Dessa är
upprättade vid olika tillfällen i tiden och därför i olika prisnivåer. En fast förutsättning för
avgiftsberäkningen är att kostnaderna uttrycks i prisnivån som gällde januari 2016, vilket
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innebär att äldre kalkyler behöver räknas upp. Detta görs genom att kalkylerna dels räknas
upp med inflation mätt som konsumentprisindex (KPI) och dels med den reala prisutvecklingen mätt genom de åtta EEF som SKB anser vara representativa för kostnadsutvecklingen i kärnavfallsprogrammet.
Diagram 20: Kostnadsandel per kalkylår

Av ovan figur framgår att en relativt liten andel av grundkalkylerna har uppdaterats i
samband med Plan 2016, motsvarande 37% av de totala kostnaderna. Det innebär att EEF
utöver sin påverkan på bedömningen av framtida kostnader även får en stor påverkan på
uppräkningen av äldre kalkyler till dagens prisnivå.
Diagram 21: Skillnader historisk uppräkning

Med KI:s dataunderlag för EEF1-EEF4 uppgår de odiskonterade grundkostnaderna,
justerade för historisk men inte framtida prisutveckling, till 91,8 miljarder. Detta innebär
en skillnad om 4,3 miljarder jämfört med om SKB:s dataunderlag används. Skillnaden
uppstår eftersom SKB inte använt samma historiska utfallsdata som KI. I alternativ TS har
SKB baserat sin uppräkning på samma historiska data som KI. Skillnaden om 0,7
miljarder kronor jämfört med KI uppstår eftersom den historiska uppräkningen görs till
2016 (basår för Plan 2016), vilket inkluderar ett prognosår där prognoserna skiljer sig åt.
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Steg 2 – Uppräkning av framtida grundkostnader

Det andra steget är att räkna upp kalkylerna för att ta hänsyn till den förväntade framtida
(reala) utvecklingen av kostnaderna i kärnavfallsprojektet mellan 2016 och de datum
kostnaderna förväntas falla ut, 2018-2074. Denna uppräkning görs för att beakta
förväntade relativprisförändringar i förhållande till KPI, dvs. den förväntade reala prisoch kostnadsutvecklingen.
Diagram 22: Skillnader historisk och framtida uppräkning

Med KI:s prognoser för EEF1-EEF4 uppgår de odiskonterade grundkostnaderna, justerade
för både historisk och framtida prisutveckling, till 104,3 miljarder. Detta motsvarar en
skillnad om 15,5 miljarder jämfört med om SKB:s prognoser används. SKB alternativ TS
motsvarar en ökning om 7,4 miljarder jämfört med det underlag som SKB presenterat i
Plan 2016, och en minskning om 8 miljarder jämfört med underlaget som baseras på KI:s
prognoser. Skillnaden uppstår eftersom dessa tre alternativ representerar olika syn på den
förväntade den framtida utvecklingen i EEF, vilka redogörs för i avsnitt 3.1.4. Denna
kalkyl benämns av SKB som ”Kalkyl 50 Real” och ligger till grund för den stokastiska
simulering som SKB gör i nästa steg.
Steg 3 – Stokastisk simulering för att erhålla förväntande kostnader

Kärnavfallsavgiften baseras på de förväntade framtida kostnaderna, vilka motsvaras av
medelvärdet från den stokastiska osäkerhetsanalys som SKB genomför i Plan 2016. De
förväntade framtida kostnaderna skiljer sig från referenskostnaderna i den deterministiska
kostnadskalkylen (Kalkyl 50 Real) som antas vara den mest troliga83 kostnadsutvecklingen. Den viktigaste anledningen till att de förväntade framtida kostnaderna
skiljer sig från de mest troliga framtida kostnaderna är att sannolikhetsfördelningarna i
SKB:s osäkerhetsanalys är asymmetriska. Att de är asymmetriska innebär att det
förväntade värdet skiljer sig från det mest troliga värdet, och eftersom fördelningarna SKB
använder övervägande är högerskeva84 innebär detta att medelvärdet från SKB:s
osäkerhetsmodell kommer att bli högre än mest troligt-värdet (Kalkyl 50 Real).

83

Mest troligt motsvarar det statistiska typvärdet, dvs. det oftast förekommande värdet. För en
kontinuerlig sannolikhetsfördelning är typvärdet lika med ”toppen” av fördelningsfunktionen.
84

Vilket är rimligt eftersom kostnaden inte kan bli lägre än noll men inte har någon övre gräns.
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Diagram 23: Skillnader förväntade kostnader (medelvärde)

Med KI:s prognoser för EEF1-EEF4 uppgår de odiskonterade förväntade kostnaderna,
justerade för EEF samt SKB:s osäkerhetsanalys, till 130,8 miljarder. Detta motsvarar en
skillnad om 20,5 miljarder jämfört med om SKB:s prognoser i Plan 2016 används. I
SKB:s alternativ TS är medelvärdet 10,1 miljarder högre än i SKB:s ursprungliga analys.
Det ska noteras att det medelvärde som presenterades av SKB i maj 2017, som svar på
SSM:s kompletteringsbegäran, överskattade effekterna för kostnadsberäkningen baserad
på KI:s prognosmodeller. Dessa visade ett medelvärde om 24,5 miljarder, d.v.s. 4
miljarder högre än de kompletterande underlag som SKB skickat in under remisstiden.
Skillnaden beror på att SKB felaktigt ansatt medelvärden som typvärden i sin simuleringsmodell, vilket SSM i sin granskning noterade kunde vara en förklaring till de osannolika
resultaten. Felet har sedan dess rättats till, vilket är positivt, men belyser ytterligare den
problematik som det innebär att SKB:s osäkerhetsmodell inte är öppet publicerad för SSM
och andra instanser. Om så vore fallet hade beräkningsfel, likt detta, lättare kunnat
identifieras och åtgärdas. Felet har dessutom inneburit att de avgifter som SSM
presenterade i remissversionen har överskattats, allt annat lika.

4.3.2. Hur EEF påverkar underlaget för finansieringsbelopp och
kompletteringsbelopp
Utöver effekten på de förväntade kostnaderna, d.v.s. medelvärdet i SKB:s stokastiska
osäkerhetsanalys, påverkar EEF även spridningen kring medelvärdet. Detta beror på att de
osäkerhetsintervall som skattas kring EEF-prognoserna används som inputvärden för de
generella variationer (osäkerhetsfaktorer) som SKB använder i sin osäkerhetsanalys.
Detta påverkar storleken på underlaget för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp.
Skillnaderna i det (odiskonterade) underlaget för finanseringsbelopp och kompletteringsbelopp som följer av att använda de olika prognosmodellerna framgår nedan.
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Diagram 24: Skillnader underlag för finansieringsbelopp
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Diagram 25: Skillnader i underlag för kompletteringsbelopp
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4.3.3.

Sammanfattning beräkningsförutsättningar för EEF

I nedan tabell summeras det kostnadsunderlag som utgör inputvärden för SSM:s
beräkning av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. Dessa
jämförs med det underlag som SKB presenterat i Plan 2016 samt det underlag som bygger
på KI:s prognoser, vilket illustrerar skillnaderna som följer av olika EEF-antaganden.
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Tabell 14: Avgiftsgrundande underlag (odiskonterat)

Används till
Avgiftsberäkning

Slutgiltigt
avgiftsunderlag
(SKB alternativ TS)
96,3

Avgiftsberäkning

19,9

17,3

22,3

Kalkyl dec 2017

Beräkning av
finansieringsbelopp

88,7

82,4

95,9

Förväntat påslag,
kalkyl dec 2017

Beräkning av
finansieringsbelopp

18,7

16,5

20,9

Beräkning av
kompletteringsbelopp

20,5

17,8

27,0

Underlag
Kalkyl 50 real
Förväntat påslag,
kalkyl 50 real

Kompletteringsbelopp

SKB Plan 2016

Remissversion
(KI)

88,9

104,3

Värdena i tabellen diskonteras i avgiftsberäkningen med den förväntade avkastningen i
kärnavfallsfonden, för vilken metoden beskrivits i avsnitt 4.3.

4.4. Prognoser för kärnkraftverkens elproduktion
4.4.1.

Beskrivning av prognosmodell

SSM har i samarbete med konsultföretaget Palisade Corporation utvecklat en stokastisk
prognosmodell för produktion av kärnkraftsel. Syftet med modellen är att göra prognoser
på fördelningar över total kärnkraftsel för respektive reaktorinnehavare som underlag för
beräkning av kärnavfallsavgifter. Principen för modellen är att en reaktorinnehavares
samlade framtida elproduktion bestäms av dess reaktorers historiska tillgänglighet på el
samt bedömningar på eventuella framtida effektjusterande åtgärder i reaktorerna.
Modellen är byggd i Excel med hjälp av insticksmodulen @Risk85. Excelmodellen
beräknar fördelningsfunktioner för osäkerhetsfaktorerna och gör Monte Carlo-simulering
för att erhålla fördelningar.
Enligt ovanstående princip kan en reaktors totala elproduktion (𝑄) under 𝑛 år estimeras
med reaktorns installerade kapacitet (𝑀𝑒𝑡 ), tillgängligheten på el (𝐿) och antal
kalendertimmar ( 𝐻𝑡 ) under år 𝑡 enligt följande samband,
𝑛

𝑄 = ∑ 𝑀𝑒𝑡 𝐿 𝐻𝑡
𝑡=1

Den installerade kapaciteten och tillgängligheten på el betraktas båda som
osäkerhetsfaktorer. Genom att skatta väntevärden för respektive osäkerhetsfaktorer kan en
bedömning av årsvis elproduktion göras.
En reaktors installerade kapacitet (reference unit power) definieras enligt IAEA86 som

85

http://www.palisade.com/risk/

86

IAEA (2005)
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the maximum (electrical) power that could be maintained continuously
throughout a prolonged period of operation under reference ambient
conditions. The power value is measured at the unit outlet terminals, i.e.
after deducting the power taken by unit auxiliaries and the losses in the
transformers that are considered integral parts of the unit.
Det finns många olika sätt att definiera tillgänglighet i en reaktor87. I den här modellen
likställs en reaktors tillgänglighet med dess kapacitetsfaktor (load factor), som ger den
bästa bedömning på faktisk produktion. Enligt IAEA är load factor
the ratio of the energy which the power reactor unit has produced over that
period divided by the energy it would have produced at its reference power
capacity over that period. Reference energy generation (net) is the energy
that could be produced during a given time period if the unit were operated
continuously at reference unit power.
Antalet tillgängliga timmar för ett produktionsår ( 𝐻𝑡 ) är 8760 (365*24) för ett normalår
och 8784 (366*24) för ett skottår. Antal tillgängliga timmar under reaktorns slutår 𝑛
beräknas utifrån de förutsättningar som följer av 50 års drifttid, såvida det inte finns skäl
att anta tidigare avställning.
Skattning av installerad kapacitet

Estimering av installerade kapacitet för återstående drifttider beräknas av SSM i
kombination av expertutlåtande och stokastisk analys. I första steget ombeds experter i
reaktordrift88 göra en trepunktsskattning av troligt värde, lågvärde samt högvärde för
genomsnittlig installerad kapacitet (i MW). Bedömningar görs för varje år och reaktor för
aktuell prognosperiod. Konfidensintervall för hög- och lågvärden sätts till 1:10, vilket
innebär 10 % sannolikhet att utfallet inte överstiger lågvärdet och 90 % sannolikhet att
utfallet inte överstiger högvärdet. Bedömningar görs i grupp genom diskussion och ett
gemensamt utlåtande lämnas. Denna metod kallas ”expert elicitation” på engelska och kan
liknas med en kvalificerad gissning. Metoden har likheter med successiv kalkylering, som
används av både SKB vid beräkning av osäkerhetspåslaget i grundkostnaderna och SSM
vid beräkning av osäkerhetspåslaget i merkostnaderna.
De tre parametrarna låg-, hög- och troligt värde används för att beräkna fördelningsfunktioner för osäkerhetsfaktorn. I detta fall används PERT-funktionen (Project
Evaluation and Review Technique) för att modellera bedömningarna. PERT-fördelningen
är en specialform av BETA-fördelningen och har liksom BETA-fördelningen slutna
intervall och är även vanligt förekommande vid modellering av data som härrör från
experter. Den installerade kapaciteten förväntas vara konstant såvida inte varaktiga
tekniska justeringar görs till följd av exempelvis effekthöjningar eller permanenta
myndighetskrav som begränsar kapaciteten. Data för innevarande år hämtas från tekniska
beskrivningar av respektive reaktor.
Skattning av tillgänglighet

Beräkning av väntevärde på tillgänglighet skattas av SSM utifrån historisk data. Således
behöver den historiska tillgängligheten (Lt ) beräknas för varje reaktor och år (t) under
dess historiska drifttid enligt sambandet

87

Se illustration s 21, IAEA (2005)

88

Experter på SSM
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𝐿𝑡 =

𝑄𝑡
(𝑀𝑒𝑡 𝐻𝑡 )

där (𝑀𝑒𝑡 ) är reaktorns installerade kapacitet, (𝐿𝑡 ) är tillgängligheten på el och ( 𝐻𝑡 ) antal
kalendertimmar under året. Data för historisk produktion och installerad kapacitet hämtas
från IAEA PRIS89 (Power Reactor Information System).
Vid beräkning av historiska serier för tillgängligheter exkluderas en reaktors fem första
driftår. De första åren består i flera fall av provdrift och viss inkörning och representerar
därför nödvändigtvis inte reaktorns tillgänglighet på längre sikt. Vidare har ingen hänsyn
tagits till en reaktors driftläge, dvs. provdrift eller rutinmässig drift. Om en reaktor
levererar energi så uppstår också restprodukter som måste omhändertas och som
tillståndshavaren är skyldig att finansiera.
SSM har tillämpat en metod som innebär att prognoser för tillgänglighet genereras med en
”dragning med återläggning”-teknik (resample with replacement). I praktiken innebär
tekniken att fördelningar skapas genom att plocka tal från de historiska tidsserierna, med
lika stor sannolikhet varje gång, och med möjlighet till återupprepning av samma
dragning. Denna metod ger i princip samma resultat som att använda ett aritmetiskt
genomsnitt för aktuell tidsperiod.
Simulering i modellen

Den stokastiska adderingen i modellen sker med Monte Carlo-simulering. Modellen
simuleras tills en konvergensnivå på 0,1 % på medelvärdet med 95 % sannolikhet har
uppnåtts, vilket typiskt inträffar efter minst 15 000 iterationer, självklart beroende på
inputvariabler. Utfallet ger en fördelning av total produktion el per reaktor under
prognosperioden.

4.4.2.

Resultat

Med prognosmodellen erhålls en total elproduktion om 766 TWh för perioden 2018-2035
för alla reaktorer.

4.5. Merkostnader
4.5.1.

Definition av merkostnader

Enligt finansieringslagen och finansieringsförordningen ska SSM göra en beräkning av
statens framtida kostnader för tillsyn och prövning av frågor om slutförvar samt vissa
kommuners framtida kostnader för informationsinsatser, även kallat merkostnader, som
ska finansieras av reaktorinnehavarna. Merkostnaderna utgör således en post på
skuldsidan i balansräkningen för en reaktorinnehavare och ska därför ingå i underlaget för
beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp. Närmare förklaring av vad som
avses med merkostnader beskrivs i 4 § punkt 4-9 finansieringslagen. En sammanfattning
av denna skrivelse och SSM:s tolkning framgår i nedanstående tabell.
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Tabell 15: Definition av merkostnader
Skrivelse i finansieringslagen
4 § 4 Statens kostnader för sådan forskningsoch utvecklingsverksamhet som behövs för att
pröva åtgärder som avser en säker hantering
och slutförvaring av restprodukter, en säker
avveckling och rivning av kärntekniska
anläggningar samt tillståndshavarnas
forsknings- och utvecklingsverksamhet som
behövs för att dessa åtgärder ska kunna vidtas.
4 § 5 Statens kostnader för förvaltning av
medel och prövning av frågor enligt
finansieringslagen.

SSM:s tolkning
SSM:s kostnader för forskning som består av
arbetskraftskostnader för myndighetens
administration av forskningsprojekten men
även kostnader för externa forskningsprojekt.

SSM:s kostnader för granskning av
kostnadsberäkningar, framtagning av förslag
till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp,
genomförande av utredningar kopplat till
finansieringssystemet samt prövning av frågor
avseende utbetalningar ur kärnavfallsfonden.
Kärnavfallsfondens kostnader för förvaltning
av fonderade medel.

4 § 7 Statens kostnader för prövning av frågor
om slutförvaring samt övervakning och
kontroll av slutförvar enligt 16 §
kärntekniklagen.

Riksgäldskontorets kostnader för prövning och
förvaltning av ställda säkerheter.
SSM:s kostnader för tillsyn av avveckling och
rivning av berörda kärntekniska anläggningar,
inklusive tillsyn av transporter och fysiskt
skydd, kärnämneskontroll och beredskap.
Drifttillsynen av Clab, Clink och
slutförvarsanläggningar omfattas inte.
SSM:s kostnader för granskning av
slutförvarsansökan och prövning av
slutförvarsfrågor inklusive kostnader för
externt expertstöd.

4 § 8 Tillståndshavarnas, statens och
kommunernas kostnader för information till
allmänheten i frågor som rör hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall.

Kärnavfallsrådets kostnader för arbete med
slutförvarsfrågor.
SSM:s, Östhammar kommuns, Oskarshamn
kommuns, Länsstyrelsen i Uppsala läns och
ytterligare en kommuns (där SFL ska byggas)
kostnader för information till allmänheten
avseende slutförvarsfrågor.

4 § 6 Statens kostnader för tillsyn av
avveckling och rivning av kärntekniska
anläggningar.

Merkostnaderna beräknas i två steg; först görs en deterministisk uppskattning av
grundkostnader och sedan görs ett påslag för osäkerhet i dessa grundkostnader.

4.5.2.

Beräkning av grundkostnader

Uppskattningen av grundkostnader görs med en deterministisk metod och utgår från
uppskattningar av SSM:s och andra berörda myndigheters resursbehov. Resursbehovet på
SSM och behov av externt stöd har gjorts i samråd med berörda enheter och utgår utifrån
SKB:s planering av genomförande av kärnavfallsprogrammet, som redovisas i Plan 2016
och FUD 2016. Underlaget har godkänts av respektive enhetschef.
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Kostnaden för ett personår på SSM har skattats utifrån det genomsnittliga utfallet av
årsarbetskostnaden per anställd under 2016, som uppgår till 1,368 miljoner kronor. I
årsarbetskostnaden ingår overheadkostnader om 56 %, vilket består av myndighetsgemensamma kostnader, dvs. kostnader för ekonomi, HR, IT, kommunikation, juridik,
forskning, analys och metodstöd, stab, GD, lokalhyror, avskrivningar på inventarier,
kontorsmaterial, resor och kompetensutveckling.
Uppskattningarna av Kärnavfallsfondens, Riksgäldens och Kärnavfallsrådets framtida
kostnader har gjorts i samråd med respektive part. Beräkning av berörda kommuners och
länsstyrelsers kostnader har gjorts med utgångspunkt av den historiska förbrukningen av
fondmedel och med hänsyn till beloppsbegränsningen i lagstiftningen.
De totala grundkostnaderna har beräknats till 3,6 miljarder kronor (odiskonterat) för
perioden 2018-2074. I nedanstående diagram redovisas grundkostnaderna för hela
programmet uppdelat på SSM:s resurskostnader (diagram 26), SSM:s övriga kostnader
(externt expertstöd och forskning, diagram 27) och övriga myndigheters kostnader
(diagram 28).
Avseende grundkostnaderna som underlag för beräkning av finansieringsbeloppet har
myndigheten valt att ta fram ett separat underlag. I detta underlag undantas de sista fem
åren, dvs. 2070-2074, för att mer korrekt spegla de förutsättningar som följer av villkoren
för beräkning av säkerhetsbeloppet. Dessa grundkostnader uppgår istället till 3,4 miljarder
kronor.
Diagram 26: SSM:s resurskostnader

Källa: SSM
Diagram 27: SSM:s övriga kostnader

Källa: SSM
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Diagram 28: Övriga myndigheters kostnader

Källa: SSM

4.5.3.

Osäkerhetsanalys av merkostnader

Den andra delen av merkostnaderna består av ett påslag för osäkerheten i myndighetens
uppskattning av grundkostnaderna. För att erhålla osäkerhetspåslaget används en
beräkningsmetod som kallas ”successivprincipen”, vilket i princip är samma metod som
SKB tillämpar för sin osäkerhetsanalys i Plan 2016. Metoden går ut på att låta en
analysgrupp samlas för att identifiera och kvantifiera risker kopplat till grundkostnaderna.
Dessa bedömningar används sedan i kombination med stokastisk analys för att simulera en
total fördelning över riskerna. Medelvärdet av simuleringarna utgör grund för de totala
merkostnaderna. I detta arbete har SSM tagit stöd av konsulter från Norges Tekniska och
Naturvetenskapliga Universitet (NTNU).
I den ursprungliga planeringen antogs en total drifttid om 40 år för varje reaktor, enligt nu
gällande lagstiftning. Det var såldes detta underlag som redovisades för deltagarna vid
sittningen och som utgjorde grund för de bedömningar som gjordes av deltagarna. Det är
även denna grundkalkyl som finns presenterad i NTNU:s rapport. I denna rapport
redovisas dock grundkostnader enligt de förutsättningar som följer av regeringens
proposition, dvs. 50 års drifttid.
För en närmare beskrivning av processen och resultatet av analysen så hänvisas till
NTNU:s rapport90. Osäkerhetspåslaget beräknades till 3,2 miljarder kronor, vilket innebär
att medelvärdet, dvs. de totala diskonterade merkostnaderna som underlag för
avgiftsberäkningen, uppgår till 6,8 miljarder kronor.
Avseende osäkerhetspåslaget på merkostnaderna som underlag för finansieringsbeloppet
så har myndigheten valt att göra en separat simulering i Anslag. I detta underlag används
det reviderade underlaget för grundkostnaderna, samt trepunktsskattningen för EEF1 som
följer av detta antagande. Osäkerhetspåslaget i merkostnader som underlag för
finansieringsbeloppet uppgår därmed till 3,0 miljarder kronor.

4.5.4.

Fördelning mellan tillståndshavare

Inledningsvis beräknas merkostnaderna utan hänsyn till hur stor del respektive reaktorinnehavare ska betala. För att fördela merkostnaderna på respektive reaktorinnehavare
används en fördelningsnyckel som tillhandahållits av SKB. Resultatet av fördelningsnyckeln ger att Forsmark Kraftgrupp AB:s andel uppgår till 31 %, OKG AB:s andel
90

NTNU (2017)
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uppgår till 22 %, Ringhals AB:s andel uppgår till 33 % och Barsebäck Kraft AB:s andel
uppgår till 14 %.

4.6. Övriga antaganden
4.6.1. Justering av grundkostnad m.a.p. annan bedömning av
elproduktion
SSM gör i detta avgiftsförslag en lägre bedömning av underliggande elproduktion än den
som tillståndshavarna redovisar i Plan 2016. Lägre elproduktion innebär färre radioaktiva
restprodukter som bas för kostnadsberäkningarna. Därför behöver grundkostnaderna
justeras med en kostnad som motsvarar skillnaden i förväntade restprodukter. I detta syfte
har SKB tillhandahållit en tabell som ger en skattning av minskningen av grundkostnaden
vid en minskning av elproduktionen i TWh för olika diskonteringsräntor, för de två
typerna av reaktorer (BWR och PWR). SSM har använt tabellen för att beräkna total
minskning av grundkostnaderna för respektive tillståndshare, vilket sammanfattas i
nedanstående tabell.
Tabell 16: Minskning av grundkostnader pga. annan bedömning av elproduktion
Tillståndshavare

Forsmark Kraft AB
Ringhals AB
OKG AB
Totalt

4.6.2.

Diskonterad
minskning av
grundkostnader
(msek)
- 227
- 119
- 168
- 513

Tidpunkt för påkallande av säkerheter

I SSM:s föregående förslag till avgifter och säkerhetsbelopp beräknades finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp enligt gällande lagstiftning, dvs. att de inte kan påkallas
förrän respektive tillståndshavares andel i kärnavfallsfonden är förbrukad. Detta betydde
att beloppen på säkerheterna blev mycket stora. Regeringen valde dock att besluta om
storlek på säkerhetsbelopp enligt antagandet att säkerheterna kunde tas i anspråk vid
avgiftsperiodens utgång, mot bakgrund av SSM:s förslag till ändringar i finansieringslagen i regeringsuppdraget som SSM överlämnade till regeringen den 5:e juni 2013. I
propositionen framgår att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
beslutar om att ställda säkerheter ska tas i anspråk. Därför beräknas säkerhetsbeloppen i
detta avgiftsförslag som att de kan påkallas direkt.

4.6.3.

Nuvärdesberäkning av icke tidsfördelade komponenter

På skuldsidan i balansräkningen för en tillståndshavare finns två komponenter som inte är
tidsfördelade; osäkerhetspåslaget på Kalkyl 50 real och osäkerheten i merkostnaderna.
Dessa anges istället som totalbelopp fördelade per tillståndshavare. Eftersom beloppen
inte är tidsfördelade finns det heller ingen självklar metod för hur dessa ska diskonteras.
För att lösa nuvärdesproblematiken för merkostnaderna så används en metod som innebär
att det odiskonterade påslaget fördelas enligt samma fördelning som de odiskonterade
kassaflödena för grundbeloppen i merkostnaderna. Sedan diskonteras de totala kassaflödena med samma reala diskonteringskurva som används för övriga kostnader för att
erhålla ett nuvärdesbelopp.
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För att nuvärdesberäkna osäkerhetspåslaget i Kalkyl 50 real så används istället en metod
som innebär att SKB i sin beräkning av osäkerhetspåslaget kör flera simuleringar för olika
diskonteringsräntor, där räntan förutsätts rak över hela tidsperioden. På så sätt erhålls en
tabell med nuvärden för olika räntor. Ett diskonterat osäkerhetspåslag kan därmed läsas av
med ett medelvärde på den reala diskonteringsräntekurvan. Denna metod är dock
bristfällig då ett antagande om genomsnittlig ränta måste göras. Rätt metod hade varit att
istället använda myndighetens beräknade reala diskonteringskurva direkt i beräkningsmodellen för osäkerhetspåslaget. SKB har i samband med remitteringen av avgiftsförslaget inkommit med underlag där diskonteringsräntan, enligt uppgift från SKB,
implementerats direkt i modellen. På grund av den begränsade tiden för remissöversynen
och det faktum att myndigheten i dagsläget ej besitter tillgång till osäkerhetsmodellen, har
SSM ingen möjlighet att granska och därmed validera SKB:s beräkningar. Detta är ett
nödvändigt steg då metoden för implementeringen i stort är okänd för myndigheten och de
resultat som SKB redovisar är kontraintuitiva.
Följaktligen behövs ett medelvärde för räntan beräknas. Det finns flera olika metoder att
tillgå för att beräkna medelvärde, exempelvis aritmetiskt, viktat aritmetiskt, geometriskt
eller kvadratiskt. Vilken metod som bör användas för att beräkna medelvärdet är inte
heller uppenbart.
Det finns starka argument för att använda ett viktat aritmetiskt medelvärde eftersom de
kassaflöden som ska ta höjd för risker i programmet rimligtvis i hög grad bör sammanfalla
med kassaflödena i grundkostnaderna. Vid användandet av ett rakt aritmetiskt medelvärde
antas istället inget samband mellan osäkerhetspåslaget och grundkostnaderna. Nedanstående diagram visar de sammanlagda framtida förväntade utbetalningarna för Kalkyl 50.
Diagram 29: Kassaflöden för Kalkyl 50

Källa: SKB och egna beräkningar

Diagrammet visar tydligt att en stor andel av kostnaderna förväntas falla ut i relativ närtid.
Kalkyl 50 har en duration på ca 19 år, vilket betyder att en stor andel av kostnaderna kan
förväntas falla ut tidigt. I tillägg ska sägas att den reala diskonteringsräntekurvan per sista
december 2016 är negativ för löptider fram till och med år 2028 och under den här
perioden förväntas ca 40 % av kostnaderna falla ut. Samtidigt finns det riskfaktorer som
betingat att de faller ut, medför tidsförskjutningar av programmet och således förskjuter
hela tyngdpunkten i kassaflödena längre bort, vilket talar emot ett viktat medelvärde.
Då SSM inte har tillgång till simuleringsmodellen och utan möjlighet att direkt koppla
risker till specifika tidsperioder så används i detta avgiftsförslag samma metod som
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användes vid myndighetens förslag på kärnavfallssavgifter och säkerhetsbelopp för 2015,
nämligen ett aritmetiskt medelvärde. Det aritmetiska medelvärdet (𝑟) på den reala
diskonteringskurvan för motsvarande löptider (𝑛) för de förväntade kassaflödena för
grundkostnaderna beräknas enligt
𝑟=

4.6.4.

𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟𝑛
𝑛

Beräkning av kompletteringsbelopp

Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet har myndigheten tagit ställning i två frågor;
förhållningssätt till regeringens proposition och val av konfidensgrad vid beräkningen.
Enligt propositionen som överlämnats till riksdagen framgår att kompletteringsbeloppet
ska beräknas med hänsyn till oförutsedd utveckling på såväl på kostnadssidan som på
tillgångssidan. Kompletteringsbeloppet bör därför även ta hänsyn till osäkerheter som rör
framtida avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning. Att utveckla och implementera en
beräkningsmetod som beaktar risker på både skuld- och tillgångssidan är ett mycket
omfattande arbete, som det inte varit möjligt att genomföra under den korta tidsperiod som
givits sedan regeringens lagförslag presenterades. Myndigheten har därför i föreliggande
förslag beräknat kompletteringsbeloppet enbart med hänsyn till risker på skuldsidan,
vilket är i linje med nu gällande finansieringsförordning och föregående avgiftsförslag.
Myndigheten kommer att arbeta vidare med frågan inför kommande förslag på avgifter
och säkerheter.
Vad gäller val av konfidensgrad står det i 2 § nuvarande finansieringsförordning att
kompletteringsbeloppet är en skälig uppskattning av kostnader som kan uppkomma till
följd av oplanerade händelser. Val av konfidensgrad har tidigare bedömts efter vad som
anses ”skäligt”. I propositionen ändras skrivningen något så att kompletteringsbeloppet
bestäms så att reaktorinnehavaren med ”hög sannolikhet kan fullgöra sina
skyldigheter…”.
Valet av konfidensgrad är inte oviktigt, men sett i ljuset av de mer grundläggande
problemen, är denna fråga av underordnad betydelse för bedömningen av statens risk. Val
av konfidensgrad är en fråga om riskpreferens, där frågan kan ställas om detta egentligen
är upp till den part som bär risken för programmet, nämligen staten. Dessutom är det svårt
att analytiskt bedöma vilken percentil som är lämplig då valet i stort handlar om en
subjektiv preferens om hur mycket risk som kan tolereras. Mot bakgrund av detta gör
SSM bedömningen, likt tidigare avgiftsförslag, att användandet av 90 % percentilen ger
ett underlag som kan anses tillräckligt högt. Oaktat övriga identifierade brister i
osäkerhetsanalysen betyder detta att kostnader som kan uppkomma till följd av oplanerad
händelse med 90 % sannolikhet kommer att täckas av kompletteringsbeloppet. Nivån på
konfidensgraden ligger i linje med regeringens tidigare beslut om nivå på
kompletteringsbelopp.

4.6.5.

Prognos på avkastning i kärnavfallsfonden för 2017

Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp beräknas så att balans råder i finansieringssystemet vid början av nästa avgiftsperiod, dvs. 1 januari 2018. Därför behöver ett
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antagande om avkastning i kärnavfallsfonden göras för innevarande år, 2017. Kammarkollegiet, som ansvarar för förvaltningen av tillgångarna i kärnavfallsfonden, bedömer
helårsavkastningen till 0,8 %, baserat på faktisk yield i portföljen91.

4.6.6.

Prognos på utbetalningar ur kärnavfallsfonden för 2017

Förutom avkastningsprognos, så behöver även ett antagande göras om förväntade
utbetalningar ur kärnavfallsfonden för innevarande år. I detta syfte används beslutade
utbetalningsplaner av SSM för 2017, vilka sammanställs i nedanstående tabell.
Tabell 17 Beslutade utbetalningar för 2017
Betalningsmottagare
Forsmark Kraftgrupp AB
OKG AB
Ringhals AB
Barsebäck Kraft AB

91

SSM (2017b)

Belopp (miljoner kronor)
482
701
548
378
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5. Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för
reaktorinnehavare
I tabell 17 och tabell 18 nedan framgår SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter,
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 20182020. Beräkningarna bygger på resultatet av granskningen av underlaget till Plan 2016,
samt de antaganden som redovisas i föregående kapitel.
Tabell 18: SSM:s förslag till kärnavfallsavgifter för 2018-2020
Reaktorinnehavare
Forsmark Kraftgrupp AB
OKG AB
Ringhals AB
Barsebäck Kraft AB

Avgift
3,3 öre/kWh
6,4 öre/kWh
5,2 öre/kWh
543 mnkr/år

Tabell 19: SSM:s förslag till säkerhetsbelopp för 2018-2020
Reaktorinnehavare
Forsmark Kraftgrupp AB
OKG AB
Ringhals AB
Barsebäck Kraft AB

Finansieringsbelopp (mkr)
8 528
8 771
10 264
1 591

Kompletteringsbelopp (mkr)
4 729
3 448
4 922
2 019
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6. Diskussion kring nivåer på avgifter och säkerhetsbelopp
De kärnavfallsavgifter som föreslås i detta avgiftsförslag uppgår i genomsnitt till 5,0 öre
per kWh, vilket är en genomsnittlig ökning med 22 % mot de kärnavfallsavgifter som
beslutades av regeringen för perioden 2015-2017, se tabellen nedan. För OKG AB ökar
avgifterna från 4,1 öre per kWh till 6,4 öre per kWh. Även Ringhals får en avgiftsökning,
från 4,2 öre per kWh till 5,2 öre per kWh. Forsmark får istället en avgiftssänkning, från
3,9 öre per kWh till 3,3 öre per kWh. För Barsebäck minskar avgiften från 1 042 miljoner
kronor per år till 543 miljoner kronor per år, vilket huvudsakligen är en konsekvens av att
Barsebäcks skuld ska betalas av på tre år. Förändringarna i de rörliga kärnavfallsavgifterna för tillståndshavarna jämfört med nu gällande avgifter förklaras av en rad olika
faktorer som i olika grad samverkar.
Tabell 20: Jämförelse av årets avgiftsförslag mot regeringens avgiftsbeslut för 2015-2017
Reaktorinnehavare
Forsmark Kraftgrupp AB
OKG AB
Ringhals AB
Barsebäck Kraft AB

Avgiftsbeslut 20152017
3,9 öre/kWh
4,1 öre/kWh
4,2 öre/kWh
1 042 mnkr/år

Avgiftsförslag 20182020
3,3 öre/kWh
6,4 öre/kWh
5,2 öre/kWh
543 mnkr/år

Procentuell
skillnad
- 15 %
+ 56 %
+ 24 %
- 48 %

6.1. Fallande marknadsräntor
För det första har de nominella marknadsräntorna på obligationer fortsatt falla sedan
myndighetens föregående avgiftsförslag. Lägre marknadsräntor innebär lägre förväntad
avkastning i kärnavfallsfonden och därmed en anpassning av den diskonteringskurva som
används för att nuvärdesberäkna både skulder och tillgångar. Den nominella riskfria
diskonteringskurvan, dvs. diskonteringskurvan innan riskpåslag för säkerställda
obligationer och aktier har gjorts, är i genomsnitt 0,96 procentenheter lägre än i förra
avgiftsförslaget. Samtidigt är break-even inflationen, dvs. inflationskurvan, i genomsnitt
0,09 procentenheter högre, se diagrammet nedan. Sammantaget innebär detta att den reala
diskonteringskurvan som används för att nuvärdesberäkna reaktorinnehavarnas framtida
utbetalningar är avsevärt lägre.
Diagram 30: Jämförelse av räntekurvor 2016-12-31 och 2013-12-31

Källa: Nordea och egna beräkningar
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Denna jämförelse är dock något missvisande eftersom fallet i räntor inte är jämt fördelad
över alla framtida kassaflöden. 50 % av grundkostnaderna (Kalkyl 50) förväntas falla ut
fram till 2036, vilket betyder att nuvärdesberäkningen av kassaflöden påverkas i högre
grad av räntor i relativ närtid – en period då räntefallet är större än för de längre
löptiderna. Ett annat sätt att se på det är att jämföra kostnadseffekten av att använda årets
diskonteringskurva och att använda kurvan vid föregående avgiftsförslag. Givet samma
riskpåslag på 0,25 procentenheter, så innebär marknadsförändringarna en ökning på ca 20
miljarder kronor i nuvärdesberäkningen av de avgiftsgrundande kostnaderna.
Samtidigt har sjunkande obligationsräntor medfört god avkastning på fondens
obligationsportfölj, i kombination med att fonden placerat i obligationer med relativt lång
återstående löptid. Under perioden 2014-2016 var den genomsnittliga reala avkastningen
4,7 % per år92, vilket kan jämföras med den prognos som gjordes vid föregående
avgiftsförslag, ca 0,89 % per år. Detta betyder att under perioden 2014-2016 har
fondvärdet ökat med 6 miljarder mer än den prognos som gjordes vid myndighetens förra
avgiftsförslag.

6.2. Tidigare avställning reaktorer
Vidare har besluten om tidigare avställning av de fyra reaktorerna R1, R2, O1 och O2
medfört lägre förväntade inbetalningar till kärnavfallsfonden. De framtida inbetalningarna
till fonden beräknas utifrån de förväntade kostnaderna utslaget på den el som kärnkraftverken förväntas producera under reaktorernas livslängd. Lägre förväntad elproduktion,
allt annat lika, innebär därför högre avgifter. Vid myndighetens föregående förslag till
kärnavfallsavgifter gjordes beräkningar enligt de förutsättningar som följer av
finansieringsförordningen, dvs. att alla tio reaktorer skulle producera el under en total
drifttid om 40 år, dock med minst sex års återstående produktion från och med
avgiftsperiodens början. I årets avgiftsförslag beräknas avgifter utifrån förutsättningen att
alla reaktorer har en total drifttid på 50 år, förutom R1, R2, O1 och O2, där det finns
beslut från ägarna på tidigare avställning.
För att kvantifiera effekten av tidigare avställning av reaktorer, oaktat effekten av längre
drifttid, kan reaktorinnehavarnas elprognoser i Plan 2013 jämföras med reaktorinnehavarnas elprognoser i Plan 2016. I underlaget till Plan 2013 finns ingen bedömning
på total elproduktion för 50 års drifttid, däremot finns genomsnittlig årlig elproduktion för
referensscenariot, dvs. 60 års drifttid. Genom att anta konstant årlig produktion, men
ändrade drifttider, kan en approximativ bedömning för 50 års drifttid göras. Jämförelsen
visar att Oskarshamns produktion förväntas minska med 28 % och Ringhals produktion
förväntas minska med 19 % till följd av tidigarelagd avställning. Den tidigare
avställningen av O1 och O2 är därför en viktig förklaring till varför OKG AB har den
procentuellt högsta ökningen i de avgifter som föreslås. Även Ringhals AB:s ökning i
avgift kan i hög grad förklaras av tidigare avställning av R1 och R2.
I tillägg bör nämnas att även de faktiska inbetalningarna till fonden sedan myndighetens
föregående beräkningar gjordes påverkar avgiftsnivåerna. Vid myndighetens föregående
förslag på kärnavfallsavgifter gjordes bedömningen att kärnkraftverken skulle producera
totalt 194 TWh under perioden 2014-2016. Utfallet för samma period blev istället 177
TWh, vilket betyder att de kärnavfallsavgifter som beslutades om 2014 inte räcker för att
finansiera reaktorinnehavarnas framtida åtaganden.

92

Mätt som geometriskt medel
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6.3. Annan bedömning om real pris- och löneökning
SSM gör i detta avgiftsförslag en annan bedömning av den framtida utvecklingen av
externa ekonomiska faktorer än vad SKB gör i Plan 2016. Tabellen nedan visar
skillnaderna i det (odiskonterade) avgiftsgrundande underlaget av att använda SKB:s
alternativ TS-prognoser för EEF jämfört med de prognoser som SKB gör i Plan 2016. För
en detaljerad genomgång om varför skillnaderna uppstår, se avsnitt 3.1.4 samt 4.4.
Tabell 21: Skillnader i avgiftsgrundande underlag till följd av annan EEF-prognos

Används till
Avgiftsberäkning

Avgiftsgrundande,
SKB alternativ TS
(miljarder kr)
96,3

Avgiftsberäkning

19,9

17,3

15,0 %

Kalkyl dec 2017

Beräkning av
finansieringsbelopp

88,7

82,4

7,6 %

Förväntat påslag,
kalkyl dec 2017

Beräkning av
finansieringsbelopp

18,7

16,5

13,3 %

Beräkning av
kompletteringsbelopp

20,5

17,8

15,2 %

Underlag
Kalkyl 50 real
Förväntat påslag,
kalkyl 50 real

Kompletteringsbelopp

SKB Plan 2016
(miljarder kr)

Skillnad
(%)

88,9

8,3 %

6.4. Annan bedömning om framtida elproduktion
De framtida inbetalningarna till fonden beräknas utifrån de förväntade kostnaderna
utslaget på den mängd el som kärnkraftverken förväntas producera under reaktorernas
livslängd. Myndigheten gör i detta avgiftsförslag en annan bedömning än reaktorinnehavarna för kärnkraftverkens framtida elproduktion, se tabell nedan. Den bedömning
som myndigheten gör är totalt 79 TWh lägre, eller 9 %, än reaktorinnehavarnas
bedömning. Följaktligen innebär lägre elproduktion, allt annat lika, högre avgifter.
Tabell 22: Jämförelse av reaktorinnehavarnas och myndighetens bedömning av framtida
elproduktion (TWh)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Prognos
reaktorinnehavarna
67
63
55
53
54
53
53
53
52
54
54
52
53
39
28
28

Prognos som underlag för
beräkningar
58
57
51
48
48
48
49
49
49
49
49
49
48
35
26
25

Skillnad
-9
-7
-4
-5
-6
-5
-4
-5
-3
-5
-5
-4
-5
-4
-2
-3

Sida 81 (85)
Dokumentnr: SSM2016-5513-66

2034
2035
Totalt

Prognos
reaktorinnehavarna
20
13
845

Prognos som underlag för
beräkningar
18
11
766

Skillnad
-2
-1
-79

6.5. Uppdaterad beräkning av merkostnader
I myndighetens föregående avgiftsförslag beräknades de totala merkostnaderna till 6,1
miljarder kronor i 2017 års prisnivå, dvs. 0,7 miljarder lägre än i de merkostnader som
beräknats som underlag för detta avgiftsförslag. Relativt grundkostnaden, exklusive real
löneökning (EEF), är det relativa osäkerhetspåslaget oförändrat på 46 % i årets beräkning.
Ökningen i de totala merkostnaderna består således i en ökning av grundkostnaderna.
Denna ökning i grundkostnaderna förklaras av ett antal faktorer. För det första har en ny
bedömning gjorts av tillfrågade enheter avseende SSM:s forskningsbehov, som antas
successivt öka under hela perioden. För det andra tar årets beräkning höjd för externt
expertstöd till enheten för kärnavfallsfinansiering som inte gjordes i samma utsträckning
vid föregående beräkning. För det tredje har både Riksgälden och Kärnavfallsfonden gjort
nya bedömningar som ökar behovet av finansiering. I tillägg har tidsperioden förlängts
med 2 år, 2015-2069 jämfört med 2018-2074.
Samtidigt motverkas ökningen av att effekten av påslaget för EEF1 årets beräkning är
lägre. Vid föregående beräkning antogs en årlig ökning om 1,06 %, där inget
produktivitetsantagande fanns medräknat. I årets beräkning används SKB:s underlag för
EEF 1. Dessutom har bedömningen om det totala personalbehovet på SSM minskat med
59 personår, emellertid har årsarbetskostnaden ökat något till 1,368 miljoner kronor.

6.6. Ny finansieringslag
De kärnavfallsavgifter som föreslås i detta avgiftsförslag beräknas huvudsakligen enligt de
förutsättningar som följer av innehållet i regeringens proposition om ändring av
finansieringslagen. Det är framför allt två föreslagna ändringar som får bäring på
myndighetens beräkningar, nämligen reaktorernas drifttid (som regleras i finansieringsförordningen) och kärnavfallsfondens placeringsmandat. Dessa ändringar medför
sammantaget väsentligt lägre kärnavfallsavgifter än om de skulle ha beräknats med de
förutsättningar som gällde för förra avgiftsförslaget.
I regeringens proposition beskrivs att den återstående drifttiden som underlag för
beräkning av kärnavfallsavgifter skall förlängas till 50 år, genom ändring i finansieringsförordningen. SSM antar därför att de framtida avgiftsinbetalningarna kommer att ske så
att alla reaktorer når en total drifttid om 50 år, förutom de reaktorer där det finns skäl att
anta tidigare avställning. I föregående avgiftsförslag antogs en total drifttid om 40 år. Den
samlade återstående drifttid som kan förväntas för alla reaktorer har därmed ökat med 22
år i årets avgiftsförslag, vilket i sin tur betyder att de det framtida avgiftsbehovet kan
fördelas över en högre mängd elproduktion, vilket då medför en sänkning av de rörliga
avgifterna. En del av den förlängda tidsperioden motverkas dock av tidigare avställning av
reaktorer samt att tre år har förflutit sedan myndighetens föregående avgiftsförslag.
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Tabell 23: Jämförelse reaktorernas återstående drifttid (år)
Reaktor
F1
F2
F3
O1
O2
O3
R1
R2
R3
R4
Totalt

Underlag för avgiftsbeslut
2015-2017
6
7
11
6
6
11
6
6
7
9
73

Underlag för avgiftsförslag
2018-2020
13
14
18
0
0
18
2
2
14
16
95

Skillnad
7
7
7
-6
-6
7
-4
-4
7
7
22

I regeringens proposition föreslås även att kärnavfallsfonden ska få mandat att placera i
aktier. I beräkning av fondens förväntade avkastning innebär detta att ett riskpåslag görs
på den nominella riskfria diskonteringsräntekurvan, utifrån en antagen fördelning i fonden
mellan statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och aktier. Antagandet innebär
ett totalt tillägg om 0,75 procentenheter för alla löptider, jämfört med 0,25 procentenheter
vid föregående avgiftsförslag, se tabellen nedan. Skillnaden i att använda 0,25 procentenheter jämfört med 0,75 procentenheter som riskpåslag är ca 10 miljarder i
nuvärdesberäknade avgiftsgrundande kostnader.
Diagram 31: Jämförelse av real diskonteringskurva med olika riskpåslag

Källa: Nordea och egna beräkningar
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