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SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift
Kärnavfallsfondens uppbyggnad - tillgångar och säkerheter
Kärnkraftindustrin Enl SOU 2006:43
8.2.3 En kort presentation av de företag som har tillstånd
enligt kärnteknikiagen att inneha och driva
kärnkraftreaktorer för kommersiell elproduktion
Barsebäck Kraft AB
Barsebäck Kraft AB har kvar sitt tillstånd att inneha och driva reaktorerna
Barsebäck 1 och 2 till dess att de är rivna och det använda
kärnbränslet och kärnavfallet slutligt är omhändertaget.
Barsebäck Kraft AB är helägt av Ringhals AB.
Barsebäck Kraft AB:s aktiekapital uppgår till 40 miljoner SEK.
Forsmarks Kraftgrupp AB
Forsmarks Kraftgrupp AB ägs av Mellansvensk Kraftgrupp AB till
25,5 procent, av Vattenfall AB till 66 procent och av E.ON Kärnkraft
Sverige AB till 8,5 procent. Ytterst ägs Forsmarks Kraftgrupp
AB till 66 procent av Vattenfall AB, till 22,2 procent av Fortum
Generation AB, till 9,9 procent (1,4+8,5) av E.ON Sverige AB och
till 1,9 procent av Skellefteå Kraft AB.
Forsmarks Kraftgrupp AB har ett aktiekapital som uppgår till
300 miljoner kr.
Ringhals AB
Ringhals AB ägs till 70,42 procent av Vattenfall AB och till 29,58 procent
av E.ON Kärnkraft Sverige AB.
Ringhals AB har ett aktiekapital om cirka 404 miljoner kr.
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OKGAB
OKG AB ägs till 54,5 procent av E.ON Kärnkraft Sverige AB, till
37,5 procent av Fortum Generation AB och till 8,1 procent av
Värmlands Kraft OKG Delägarna AB. Ytterst ägs OKG AB till
54,5 procent av E.ON Kärnkraft Sverige AB, till 43,3667 procent
av Fortum Generation AB och till 2, 1333 procent av Karlstad kommun.
OKG AB:s aktiekapital uppgår till 90 miljoner kr.

Sammanfattande slutsats
Som framgår av redogörelsen ovan har de bolag i vilka kraftproduktionen
i anläggningarna bedrivs ett förhållandevis lågt aktiekapital.

8.2.4 Högsta koncernmoderbolagen
E.ON Sverige AB (Syd kraft AB)
Sydkraft har bytt namn till KON Sverige. Koncernens resultat efter
finansnetto (= resultat före skatt och bokslutsdispositioner) uppgick
2005 till knappt 5,2 miljarder kr. Omsättningen ökade med sex
procent och uppgick till 26,1 miljarder kr. I Sydkraft AB:s årsredovisning
2004 anges att koncernens egna kapital uppgick till cirka
29,8 miljarder kr.
Kreditbetyget för långfristig upplåning är A.

Fortum Oyj
Koncernens vinst 2004 uppgick till knappt 1,3 miljarder euro, dvs.
cirka 13 miljarder SEK. Under 2005 förbättrades resultaten. Vinsten
2005 uppgick till drygt 1,4 miljarder euro, dvs. cirka 14 miljarder kr.
Det egna kapitalet i koncernen uppgick 2004 till cirka 7,6 miljarder
euro och minskade 2005 på grund av bland annat aktieutdelning till
7,4 miljarder euro.
Ijuli 2005 upp graderade ratinginstitutet Moody's Investors Service
Fortums kreditbetyg (rating) för långfristig upplåning till A2 (stable).
På motsvarande sätt uppgraderade Standard & Poor's Fortums kreditbetyg
till A- i augusti 2005.
Vattenfall AB
Vinsten i koncernen Vattenfall AB uppgick 2004 till cirka 11,8 miljarder
kr och ökade 2005 till cirka 26,3 miljarder kr. Koncernen hade
2004 ett eget kapital uppgående till cirka 62 miljarder kr.
Omsättningen ökade 2005 till cirka 129 miljarder kr. Det egna
kapitalet uppgick samma år till cirka 88 miljarder kr.
Vattenfalls kreditbetyg är A- hos Standard & Poor's och A 2 hos
Moody' s Investors Service.

8.3 Ansvarsgenombrott och säkerheter i
koncernförhållanden
Som framgått ovan är den svenska kärnkraftsindustrin organiserad
kring fyra koncerner. I de bolag som har tillstånd enligt kärnteknikiagen
att inneha och driva kärnkraftsreaktorer för kommersiell
elproduktion11 är tillgångarna begränsade. Det är bl.a. av denna anledning
intressant att bedöma finansieringsfrågan även i ljuset av
ansvarsf6rhållandena mellan olika bolag i samma koncern. Allmänna
fordrinear på ett dotterbolag kan i viss mån säkras genom att ett
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moderbolag påtar sig risker får dotterbolagets skulder genom borgen.
Det kan därutöver i något fall finnas en möjlighet får ett dotterbolags
konkursbo att utkräva ansvar av ett moderbolag till nytta får
dotterbolagets fordringsägare. Bland annat vid återvinning i konkurs
kan ett indirekt ansvar får moderbolaget inträda.
Det är emellertid viktigt att beakta att ett av aktiebolagets främsta
kännetecken är att delägarna inte är personligt betalningsansvariga
får bolagets skuldeT12. Med stöd av aktiebolagsrättsliga regler kan en
aktieägare endast i undantagsfall bli betalningsansvarig får bolagets
fårpliktelsem. I rättspraxis har det emellertid fårekommit att aktie
ägarna utan uttryckligt lagstöd ålagts ett generellt ansvar får bolagets
fårpliktelser. Ett sådant S.k. ansvarsgenombrott har ansetts vara motiverat
i vissa situationer när principen om aktieägarnas ansvarsfrihet
lett till ett resultat som inte varit godtagbart.

3.2 Underlagspromemoria 2012 10 24
Ansvarsfördelningen mellan staten och kärnkraftsföretagen när det gäller slutförvaring av använt
kärnbränsle har ägnats stort intresse i riksdagen och varit föremål för omfattande överväganden9.
Riksdagen har i det sammanhanget ställt sig bakom fyra grundläggande principer när det gäller
hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. Dessa fyra grundläggande principer redovisas
nedan.
Den ansvarsfördelning som framkommer i dessa grundprinciper återspeglas i lagstiftningen. De är
grundläggande för uppbyggnaden av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikiagen).
De återfinns också i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen).
I. Den första grundläggande principen är att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall ska täckas av intäkterna från den produktion av energi som gett upphov till dem.
Med hänsyn till de långa tidsperioder som krävs för hantering och slutförvaring kommer utgifter att
uppstå långt efter det att produktionen vid en anläggning, som det använda kärnbränslet kan
hänföras till, har upphört. Det innebär att medel för framtida utgifter för hantering och slutförvaring
av använt kärnbränsle fortlöpande måste tas ur intäkterna från energiproduktionen.
Denna princip har i sin helhet införts i finansieringslagen. Den anges också i 13 § kärnteknikiagen.
Den 19 juli 2011 beslutade Europeiska rådet att inrätta ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och
säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall- avfallsdirektivet.lO Direktivet trädde i
kraft den 22 augusti 2011.

Direktivet utgår från ett antal allmänna principer som ska gälla för hanteringen av använt kärnbränsle
och radioaktivt avfall, bland annat att alla medlemsstater har en skyldighet att se till att orimliga
bördor inte överlåts på kommande generationer och att medlemsstaterna därför säkerställer att
tillräcklig finansiering finns att tillgå för hantering av använt bränsle och radioaktivt avfall1!. I
direktivets artikel 9 anges att medlemsstaterna ska säkerställa att det nationella ramverket innehåller
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krav på att tillräckliga ekonomiska resurser finns tillgängliga när det behövs för att genomföra det
nationella kärnavfallsprogrammet.
II. Den andra grundläggande principen är att en reaktorinnehavare ska svara för att använt
kärnbränsle och kärnavfall tas om hand på ett säkert sätt. Det innebär att reaktorinnehavarna ska
svara för att nödvändiga åtgärder för hantering och slutförvaring faktiskt kommer till stånd. De måste
se till att tekniskt kunnande, kompetens, utrustning, handläggning m.m. finns tillgängliga i tillräcklig
utsträckning och utnyttjas.
Den andra principen finns reglerad i lO, 11 och 12 §§ kärnteknikiagen samt i 13 § p.2
kärnteknikiagen.

III. En tredje grundläggande princip är att staten har ett övergripande ansvar för använt
kärnbränsle och kärnavfall. Det långsiktiga ansvaret för hantering och förvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall bör ligga hos staten. Efter det att ett slutförvar har tillslutits torde det
krävas att någon form av ansvar för och tillsyn av slutförvaret kan upprätthållas under avsevärd tid.
En statlig myndighet kan komma att överta ansvaret för de tillslutna slutförvaren.
Principen om statens sistahandsansvar finns reglerad i avfallsdirektivets artikel 4.112 såväl som i 1991
års konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering
av radioaktivt avfall (avfallskonventionen) 13. Detta innebär att staten åtagit sig att säkerställa att det
primära ansvaret för säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall vilar på
tillståndshavaren. Om det inte finns någon sådan tillståndshavare eller någon annan ansvarig part,
vilar ansvaret på staten.
Dessa förutsättningar innebär att staten bär ett "sistahandsansvar" för slutförvaringen av använt
kärnbränsle och kärnavfall. Statens ansvar har två komponenter:

1. Staten har ett övergripande ansvar att se till att slutförvaringen kommer till stånd.

2. Staten har ett sistahandsansvar för slutförvaringen i meningen att staten själv tvingas att ta på
sig en beställar- och finansierarroll om kärnkraftsindustrin inte har förmåga att utföra uppgiften
eller av annat skäl avstår från att göra det.
Statens sistahandsansvar innebär inte någon begränsning av kärnkraftindustrins ansvar enligt
kärnteknikiagen.
Regeringen har när det gäller denna princip uttalat att det ligger i sakens natur att staten har det
yttersta ansvaret för att verksamhet som är reglerad i kärnteknikiagen, fungerar även på mycket lång
sikt14.

IV. En fjärde grundläggande princip, som flera gånger har fastslagits av riksdagen, är att varje land
ska ta ansvar för det använda kärnbränsle och kärnavfall som uppkommer i landet15. Av detta följer
att slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från kärnteknisk verksamhet i ett annat land
inte får förekomma i Sverige annat än i rena undantagsfall.

SERO anser som svar på ovanstående regelverk
Riskeliminering

4

1.

Statens risk enl 3.2 Underlagspromemoria pkt III skall omgående minimeras inför en möjlig
förtida avveckling samt mot bakgrund av SSM:s granskning (Nacka TR M 1133-11 aktbil154
SSM Klink.pdf)
a.

Mellanlagret CLAB skall kunna avvecklas inom en tidsrymd av max 5 år genom
överföring av lagrat bränsle till torrcylindrar. Vid CLAB råder alltid Nollalternativet till
dess att sista bränslestaven lämnat bassängerna.
Vid en förtida avveckling får inte ett lager som kräver kontinuerlig aktiv kylning
finnas. Allt bränsle måste vara säkrat via passiv kylning.
Torrförvaret bör upprättas enl amerikansk beprövad förebild (Bilaga: 4 - DRV CASK
AND COMPARATIVE RISK)

Fonderade medel
I. Den första grundläggande principen är att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle
och kärnavfall ska täckas av intäkterna frän den produktion av energi som gett upphov till dem.

Lag (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet
4 § Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för
1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter,
2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar,
3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att de åtgärder
som avses i 1 och 2 skall kunna vidtas,
4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att pröva de åtgärder som
avses i 1-3,
5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor enligt denna lag,
6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2,
7. statens kostnader för prövning av frågor om Slutförvaring samt övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor som rör
hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, samt
9. kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering av anläggningar för
hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.

1.

tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter

SERO anser
Fonderade medel skall i varje ögonblick täcka beräknade kostnader för en omedelbar avveckling av
kärnkraftprogram met.
Vid underfinansiering skall ägarna ställa säkerheter för bolagets förpliktelser motsvarande mellanskillnaden
mellan fonderade medel och löpande beräknad slutförvarskostnad.
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I dagsläget saknas i storleksordningen 30 miljarder Sek i avfallsfonden för att kunna ta hand om
använt kärnbränsle, rivningsavfall och övrigt radioaktivt avfall från kärnkraftindustrin ifall alla
reaktorerna skulle tvingas ställa av driften. Sveriges skattebetalare skulle då tvingas betala de medel
som saknas i fonden. Den risken måste elimineras genom att fonden snabbt fylls på av reaktorägarna
genom en kraftigt höjd kärnavfallsavgift.
Med en kärnavfallsavgift på 6 öre/kWh kommer det ändå att ta ca 10 år att enbart täcka hålet i
kärnavfallsfonden genom att ta in 3,6 Gkr per år. För tiden därefter kan avgiften anpassas så att den
täcker det årliga tillskottet av nytt avfall.
Genom att slippa betala erforderlig avgift till kärnavfallsfonden subventionerar staten kärnkraftel
med ca 4 öre/kWh, dvs. ca 2,4 miljarder kr per år i dagsläget. Detta skall jämföras med att stödet till
förnybara energiformer i form avelcertifikat ger staten en nettointäkt främst i form av moms på ca 1
miljard kr per år.
En höjning av kärnkraftavgiften till av SERO föreslagna 6 öre/kWh skulle höja den genomsnittliga
produktionskostnaden för el i Sverige med ca 2,6 öre/kWh och därmed skapa ett mer rättvist system
som gynna producenter av förnybar el.
För SERO enligt uppdrag

C14-1t~~
Roland Davidsson

Olof Karlsson

Medlemmar av SERO:s styrelse
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