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SERO:s remissvar pa SSM 2009/123 FiJrslag till klirnavfallsavgifter oeh slikerhetsbelopp.
Mervardesavtal
Oskarshamns och Osthammars kommun tilldelas enl ett mervardesavtal 2 miljarder
kronor som bonus for deltagande som slutforvarskommuner. Under utvaderingsperioden
har samtliga deltagare fatt ersattning ur Karnavfallsfonden.
For tilldelad extra "bonus pa tva miljarder" finns inget stod i Finansieringslagen
2006:647. Bonusen har inget stod for utbetalning via Karnavfallsfonden.
Tillstandshavarna, staten och kommunen far enl Pkt 8 anvanda pengar "for information
till allmanheten i frlgor som ror hantering och slutforvaring av anvant
karnbransle och karnavfall"
4 § Med karnavfallsavgift avses i denna lag avgift for
1. tillstandshavarnas kostnader for en saker hantering och slutforvaring av restprodukter,
2. tillstandshavarnas kostnader for en saker avveckling och rivning av karntekniska
anlaggningar,
3. tillstandshavarnas kostnader for den forsknings- och utvecklingsverksamhet som
behovs for att de atgarder som avses i loch 2 skall kunna vidtas,
4. statens kostnader for sadan forsknings- och utvecklingsverksamhet som behovs for att
prova de atgarder som avses i 1-3,
5. statens kostnader for forvaltning av medel och provning av fragor enligt denna lag,
6. statens kostnader for tillsyn av sadan verksamhet som avses i 2,
7. statens kostnader for provning av fragor om slutforvaring samt overvakning och
kontroll av slutforvar enligt 16 § lagen (1984:3) om karnteknisk verksamhet,
8. tillstandshavarnas, statens och kommunernas kostnader for information till
allmanheten i fragor som ror hantering och slutforvaring av anvant karnbransle och
karnavfall, samt
9. kostnader for stod till ideella foreningar for insatser i samband med fragor om
lokalisering av anlaggningar for hantering och slutforvaring av anvant karnbransle.

5 § Med riskavgift avses i denna lag avgift for den ekonomiska risk som staten bar for de
kostnader som skall tackas av karnavfallsavgifter.

Diskonteringsrantan
Diskonteringsrantan bor min vara det som tidigare benamndes realranta, alltsa skillnaden
mellan statslanerantan och inflationen.
Idag skillnaden mellan den femariga obligationsrantan (idag ca 2,9%) och inflationen
(idag ca 0%) vilket ger en kalkylranta pa min 2,9 procent.
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Tidsspannet tre ar vid varje berakningstillfalle ar acceptabelt trots de kraftiga
effekthajningar som ager rum i svenska atomkraftverk. Dessa extrema hajningar av
turbineffekt genom akad angproduktion ger kraftigt akade haveririsker.
Fonduppbyggnaden bar mot bakgrund av effekthajningarna kraftigt accelereras sa att
tillrackligt med pengar Finns tilJgangligt vid en eventuell fartida avveckling.

Kompletteringsbeloppet
Beloppet avser bland annat oplanerade handelser. En kanslig faktor i KBS 3 metoden ar
bl.a sjalva kopparkapseln. Om den inte uppfyller stallda krav sker en rejal fardrajning och
fardyring. Slutlig bedamning gars i miljadomstolen.
Skall nya material utvarderas av typen aluminiumoxid, zirkoniumoxid, kieselkarbid,
kieselnitrid med flera kommer investeringar i kapsellaboratorium och hanteringsteknik att
vasentligt farandras.
Hansyn maste aven tas till lokaliseringsorten, en Fraga som kommer att avgaras i
Milj6domstolen.

Rivning och slutforvar av radioaktivt material frAn rivning
Sammanstallning av rivningskostnader, avstallnings- och serviced rift Finns redovisat i bl.a
R-04-44
5.6 SammanstaHning av rivningskostnader (R·04-44)
I tabal! 5~3 redovisas kostnaderna for r!vning av de svenska karnkraftverken uppdelat
per block. Kostnaden har baserats pa studier av de tva referensanliiggningarna,
Oskarshamn 3 och Ringhals 2.
Kostnaden for rivnlng av system i Oskarshamn 3 har Qversatts tiil ovriga BWR·biock.
Oversattningen har gjorts med hjalp av en viktning mad hjiilp av uppskattat resursbehov
fOr varja utrustningstyp. Vikl:ningen har gjorts utifran en skillnad i storlek och
konstruktion i de olika anlaggningarna. For Ringhals 3 oen 4 har samma kostnader
for systemrivning anvants som for referensanlaggningen Ringhals 2.
Totala kostnaden for rivning av de svenska reaktorblocken uppskatl:as till
ca 10 700 MSEK Till detta kommer sedan kostnaden for avstallnings~ och serviced rift
f tabellen finns kostnader for avfalisbehallare. ISO-containrarna med aktivt avfall
deponeras i SFR 3. En kostnad for transport och deponering av inaktivt avfal! fran
systemrivningen har tagits upp. Detta 9vfall, forutom material som kan ateranvandas,
antas
en narliggande deponi.

pa

Lokaliseringsort och slutforvarsmetod for rivningsavfall
FOr denna post saknas tilifOrlitlig kostnadsredovisning.
Kommer slutfOrvarets sakerhet och lagringstidens langd att paverkas med hanvisning till
nedanstaende parlamentsfraga och darmed kostnadsbilden?
Vid en uppskattning av dagens slutforvarskostnader till ca 100 miljarder ar ett rimligt antagande att
kostnaden fOr slutfOrvarsdelen av hOgaktiva reaktordelar ca 10 000 ton uppskattas till ca 20 miljarder.
Denna summa ingar inte i den beraknade storleken pa Karnavfallsfonden.

Parlamentsfragor 8 maj 2008
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EPR·reaktorn (European Pressurised Water Reactor}, en tryckvattemeaktor som konstruerats av
.i\revafSiemens, kommer aU ha en bfansleutbrann~ng pa 60 GW/d!tU eller mer, vilket ar mer an
0<3gon annan kommersiell karnreaktor hiWlIs. Tva EPRreaktorer ar under uppbyggnad i Europa,
en i Olki!uoto i Finland. oeh en annan i F!amanville i Frankrike.
Den arnerikanska karnkraftsinspektionen NRC undersoker sakerheten med hOg
bransleuthranning. En grupp under ledning av Michael Billone vld Argonne National
Illinois torkiarade nyligen att karnbransle som branns ut WI mer an 45 GW/ditU orsakar tidigare
ofbrutsedda sakerhetsproblem och sku lie strida mot NRC:s gallande sakerhetsbestammeiser om
inte forpackningen av bransleelernenten fOrandras. Faran uppsUu vid plotsiig brist
kylvatten,
som pa Three Mile Island 1979. Om plateringen har bilv!t brackHg kan stavama
sonder oen
lacka plutonium och andra radioakUva material i reaktorbyggnaden.
NRC:s nuvarande bestamme!ser tycks inte passa en 116g utbranning pa mer an 45 GWd/tU.
I tester dar man simulerade en olycka
grund av fbrlust av kylvatska blev zjrkoniumet hr",,"kIlNf
innan oxideringen hade natt den nuvarande gransen pa 17 procent av plateringens tjocklek,
har inlett ett trearigt samn'id fOr at! skarpa bestammelsema, enllgt uppgifter i New Scientist
(14 april
Om konstrUktionen av reaktorn i Olkiluoto i Finland fortsatter enligt den senaste tidsplan som
meddeiats av flnska tvO sku lie den kunna tas i drift 2011, samtldigt som resuitaten av
amerikanska NRC:s semrad vantas.
Fbrbrukat bransle med en utbranning pa 55 GWdftU skulle bii cirka 50 procent mer radioaktivt an
bransle mad 33 GWd/tU under den tid det be hOver lagras. Hogre radioaktlvitet innebar aU mer
varma genereras under avfallslagringen. Branslestavarna behover dessutom lagras mer avsides
och kraver myckf:t langre mellanlagringsperioder innan de kan slutforvaras,
bygger standarderna fortfarande pi! en bransleutbranning pa upp till 45 GWd/tU. De
storre riske:rna for hardsmalta och kamavfaUets okade radioakhvitet maste
in vid
piane:ringen av nya karnkrl:1ftsverk i Europa.
Kanner kommissionen till studierna om hog bransleutbranning j Forenta staterna och del s8mfad
som NRC har inlett? Kommer kommissionen atl uppmana europeiska nationeila
karnsakerhetsmyndigheter, sarskilt i Frankrike och Finland. att se over sakerheten vid de
reaktorer som anvander h6g bransleutbranning fOr atl minimera den okade risken for hardsmalta
oeh iackage av radioaktivt material och de sarskilda riskerna i samband med lag ring av
karnavfali? Planerar kommissionen att vidta atgarder fOr att omprov8 sltt godkannande av f6rsiag
pa karnreaktorer dar bransleutbranningen Kommer aU Ilgga over 45 GWd/tU, tills resu!taten av
ciet pagaende arbetet i Forenta staterna ar klara och alia forsjktighets~tgarder har vidtagils. fOr aU
sa till art de nya riskerna undanrojs alief minskar?

16 June 2008
Answer given by Mr Piebalgs on behalf of the Commission
The Commission is aware of the studies on high bum·up fuel in the USA and the consultation
launched by National Research Council (NRC). Through the Joint Research Centre's (JRC)
Euratom work programme, a close watch is kept on the latest technical and scientific
developments in the nuclear field and more particularly on the safety of the nuclear fuel cycle.
Moreover, the JRC's Institute for Transllranium Elements was recently approached by the NRC
to loin in carrying out research on issues related to the matter raised by the Honourable Member.
The proposal is currently under discussion
legislation on the safety of nuclear installations,
However, since there is no common
reactor approval is currently the sole responsibility of the national regulators.
Nevertheless. in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty, Member States have
submitted
for the disposal of radioactive waste related to the planned increase in fuel burnup. Such submissions have been evaluated with regard to the impact of the plan on other
Member States, both in normal operation (in general, higher discharge rates of Tritium) and in the
event of an accident (increased inventory of radionuclides).
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As for the new EPR reactors currently under construction, the Group of Experts established
under Article 37 of the Euratom Treaty is currently examining a submission for the reactor in
Flamanville. The submission for Olkiluoto has not yet been received.

CLAB

Ar CLAB dimensionerat for effektokningen i svenska atomkraftverk i sin nuvarande utformning om
utbranningsgrade Okar enl ovanstaende. Ar aktiv kylning ett tilirackUgt sakert mellanlager fOr framtiden,
eller kravs ett nytt passivkylt mellanlager, med hanvisning till parlamentsfragan och terrorism?
Tillaggsbeloppet bar innehalla kostnader fOr en sMan eventuell ombyggnad.

Sammanfattning
De belopp som nu finns tillgangliga i avfallsfonden avser att fyllas pi!! fran reaktorer i fortsatt drift. Det
FInns tyvarr ingen namnvE:ird buffert uppbyggd fOr att finansiera den situationen att flera reaktorer
stangs av for gott antingen pa grund av haverier, risk fOr haverier, olOnsam drift eller andra skal. En
annan faktor som heller inte beaktas ar risken for kraftiga fOrdyringar av insatsmedeln och andrade
politiska beslut for att bygga slutfOrvar for anvant karnbransle och karnavfall, den sa kallade
politikerrantan. Vidare tiIIkommer risk fOr kraftigt Okade lagringskostnader genom att nya typer av
br3nslen barjar anvandas i svenska reaktorer. Sammantaget innebar detta att karnavfallsfonden
beMver utokas kraftigt fOr att sakert kunna klara snabbt uppkomna behov liksom forutsedda
forandringar.

SERO:s forslag: Karnavfallsavgiften okas med minimum femtio procent.
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