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Yttrande över Riksgäldens skrivelse ”Behov av resurser och 
överföring av medel från Kärnavfallsfonden”(M2018/02575/Ke)  
 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i yttrande framfört Forsmarks Kraftgrupp AB, 
OKG Aktiebolag, Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB synpunkter på Riksgäldens skrivelse 
”Behov av resurser och överföring av medel från Kärnavfallsfonden”. Såsom delägare till 
kärnkraftsbolagen ställer sig Sydkraft Nuclear Power AB (SNP) bakom SKB:s yttrande och vill 
även framföra följande synpunkter.  
 
Riksgäldens kostnader för att utföra sitt uppdrag finansieras av de kärnavfallsavgifter som 
kärnkraftsbolagen erlägger enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska 
restprodukter. Eftersom uppdraget finansieras av enskilda rättssubjekt bör det fordras en tydlig 
transperens beträffande förväntade kostnader och en effektiv användning av fondmedlen.  

Riksgälden har vid två tillfällen under kort tid bedömt det nödvändigt att revidera och avsevärt 
höja sin uppskattade kostnadsberäkning. Riksgälden har under mindre än ett års tid mer än 
fördubblat sin egen uppskattning av kostnaderna, från närmare 18 miljoner till 40 miljoner 
kronor. Detta kan jämföras med ca 12,5 miljoner kronor som var de totala kostnaderna för den 
verksamhet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Riksgälden utförde 2016. Skälet till 
Riksgäldens drastiska ökning av kostnaderna har inte särskilt motiverats och underlaget är 
alltför bristfälligt för att ge stöd åt Riksgäldens begäran om ytterligare medel från 
kärnavfallsfonden.  

Eftersom Riksgälden har övertagit SSM:s tidigare uppdrag med i stort samma uppgifter är det 
naturligt att jämföra kostnadsberäkningen med SSM:s tidigare kostnader. Riksgäldens 
kostnadsberäkning innebär emellertid en tredubbling av kostnaderna jämfört med SSM:s 
faktiska kostnader. Några direkta skillnader i uppdraget har inte skett och det ges inte heller 
någon förklaring till att kostnaderna jämfört med tidigare ökar på sätt som Riksgälden beräknat.  

Vidare kan Riksgäldens beräkning på flera punkter ifrågasättas. Mest påfallande är den 
uppskattade ramen för att klara fluktuationer under åren, som uppgår till nästan 25 procent av 
det totala resursbehovet. Det kan inte anses rimligt med sådana riskpålägg för den relativt 
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förutsägbara uppgift Riksgälden har att utföra i en så nära framtid. Även den stora ökningen för 
konsultkostnader kan ifrågasättas, särskilt då personalkostnaderna samtidigt har ökat väsentligt. 
Med utgångspunkt från den uppgift Riksgäldens ska utföra framstår kostnaderna som allt för 
höga.      

Sammantaget framstår Riksgäldens förslag som orimligt, och måste jämföras med de faktiska 
kostnader som SSM haft för motsvarande uppgift. SNP delar därför SKB:s uppfattning att de 
medel som tillförs Riksgälden bör begränsas till de faktiska kostnaderna för den verksamhet 
som SSM och Riksgälden utförde år 2016, dvs. cirka 12,5 miljoner kronor per år.  

SNP ställer sig även bakom SKB:s begäran att en revisor utsedd av kärnkraftbolagen bör ges 
möjlighet att revidera Riksgäldens användning av fondmedlen, och att Riksgälden för framtiden 
bör delge kärnkraftsbolagen en rapport avseende arbetet med utvekling av modell för beräkning 
av kompletteringsbeloppet.  
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