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Strålsäkerhetsmyndigheten 
171 16 Stockholm 

Synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar 
av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2012–
2014 (dnr SSM2011-153) 
SAMMANFATTNING 

Konjunkturinstitutets synpunkter avser kapitel 4.2 i granskningsrapporten 
”Granskning av SKB rapport Plan 2010 - Kostnader från och med 2012 för 
kärnkraftens radioaktiva restprodukter” (SSM2011-153-22). Konjunkturinstitutet har 
inga synpunkter på övrigt material som ingår i remissen. 
 
Konjunkturinstitutet delar i allt väsentligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) slutsatser 
i kapitel 4.2 ”Granskning av EEF” i ovan nämnda granskningsrapport. 

KONJUNKTURINSTITUTETS SYNPUNKTER PÅ  KAPITEL  4 .2  ”GRANSKNING AV EEF”  

SSM gör bedömningen att SKB:s metod för att beräkna kostnadsutvecklingen för 
olika så kallade externa ekonomiska faktorer (EEF) lider av flera brister. 
Konjunkturinstitutet delar denna syn. 
 
SSM bedömer att det är metodmässigt olämpligt att skatta trender på det sätt som 
SKB gjort. Konjunkturinstitutet delar denna syn. SKB:s metod innebär att 
deterministiska trender för data i nivå extrapoleras även när data inte är trendstationär. 
Detta är inte adekvat metodmässigt. 
 
SSM bedömer att det datamaterial som SKB använder som bas för skattningarna lider 
av flera brister. Konjunkturinstitutet delar denna syn. I vissa fall är data från olika 
källor sammanlänkade till längre tidsserier trots att data uppvisar mycket olika 
trendmässig utveckling. Dessutom ges i vissa fall företräde åt icke-officiell statistik, 
trots att officiell statistik finns tillgänglig. Officiell statistik torde här vara att föredra. 
 
SSM gör den sammantagna bedömningen att de av SKB beräknade långsiktiga 
trenderna underskattar utvecklingen av priser och löner. Konjunkturinstitutet delar 
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bedömningen att SKB:s beräkningar sannolikt underskattar utvecklingen av både reala 
lönekostnader per producerad enhet, såväl i byggindustrin som i relevanta delar av 
tjänstebranschen (företagstjänster), och utvecklingen av reala maskinpriser. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit 
Kristian Nilsson 
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