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Vårda Energiöverenskommelsen — inför rimliga villkor 

för Kärnavfallsfonden 

Energiföretagen Sverige står bakom Energiöverenskommelsen. Den är en milstolpe i 

svensk energipolitik och lägger grunden för långsiktigt hållbara spelregler på 

energimarknaden. Överenskommelsen omfattar såväl stimulans av förnybar elproduktion 

som stabila villkor för de sex återstående kärnkraftsreaktorerna. 

Kärnkraften har en avgörande betydelse i elsystemet idag och de kommande 

decennierna. Kärnkraften bidrar bland annat med stabilitet och robusthet, i form av 

tillförsel av både energi, effekt och viktiga systemtjänster som behövs för spännings- och 

frekvenshållning. Dessa egenskaper kommer vara av särskild betydelse när andelen 

variabel elproduktion ökar. 

Bekräftelsen av kärnkraftens betydelse för elsystemet betonas i 

energiöverenskommelsen, framförallt genom borttagandet av effektskatten. 

Borttagandet motiverades med att kärnkraftsföretagen behöver förutsägbarhet för att 

kunna fatta beslut om långsiktiga investeringar för ökad säkerhet och fortsatt drift 

bortom 2020. I denna anda beslutades även att ge Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i 

uppdrag att utreda driftstiderna för Kärnavfallsfonden samt att "Placeringsreglementet i 

Kärnavfallsfonden ska förändras så att placeringsmöjligheterna utökas från och med 

starten på nästa treårsperiod 2018". 

SSM lämnade sin utredning om driftstider till regeringen den 14 oktober 2016. I 

utredningen föreslås att avgifterna ska beräknas på 50 års driftstid istället för de 40 år 

som gäller idag. Det är samma slutsats som SSM presenterade i en omfattande översyn 

av finansieringslagen och finansieringsförordningen 2013. När det gäller 

placeringsreglerna så betonar SSM i utredningen från 2013 att de behöver utökas till att 

omfatta bland annat aktier i syfte att undvika en negativ avkastning, vilket innebär en 

ökad risk för staten. I utredningen om drifttider från 2016 upprepar SSM behovet av att 

också införa utökade placeringsregler. Riksgälden instämmer ifråga om driftstiden på 50 

år och de föreslagna förändringarna av placeringsreglerna. 

Energiföretagen Sverige vill understryka att vi fullt ut stöder expertmyndigheternas 

förslag till förändrade villkor för Kärnavfallsfonden. En kortare tidsperiod än 50 år vore 

olycklig och starkt kostnadsdrivande för kärnkraftsföretagen. Att ändra placeringsreglerna 

är väl övervägt och ett sätt att ge förutsättningar för bättre avkastning. Därav är det av 

största vikt att följa SSM:s förslag. 

Det är viktigt att påpeka att det inte på något sätt handlar om att kärnkraftsbranschen 

inte ska betala kostnaden för sitt eget avfall. Den förtida stängningen av fyra reaktorer 

innebär att kärnavfallsavgiften kommer att öka. Det är något branschen har planerat för 

och kan hantera under förutsättning att fonden får rimliga villkor som ligger i linje med 

ägarnas driftsplaner och det rådande ränteläget. 
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ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 

Villkoren för Kärnavfallsfonden är för flera av de återstående reaktorerna en fråga av 

samma betydelse som effektskatten. 

Rimliga villkor för kärnkraften på det sätt som SSM föreslår är därför en grundbult för 

energiöverenskommelsens förverkligande. 

Jag är givetvis tillgänglig för ett möte för att ytterligare utveckla skälen för vårt 

resonemang. 
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