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Förslag på kärnavfallsavgifter, finansiering och kompletteringsbelopp för 

2021, remiss från Riksgälden (Ert dnr RG 2019/717) 

 

 

Sveriges omhändertagande av kärnkraftens restprodukter är ett av de största in-

dustriprojekten någonsin. För att finansiera omhändertagandet av avfall och av-

veckling av kärntekniska anläggningar har det upprättats ett finansiellt system 

för att, så långt möjligt, minimera statens risk att stå för sådana kostnader som 

omfattas av kärnkraftsindustrins betalningsansvar.  

 

Östhammars kommun har fått en remiss från Riksgälden som avser förslag  på : 

1. Kärnavfallsavgifter  

2. Finansieringsbelopp och 

3. Kompletteringsbelopp 

 

Östhammars kommun kan konstatera att för att förstå de ekonomiska uträk-

ningar, prognoser, underlagsmaterial och beräkningsmodeller som ligger till 

grund för Riksgäldens förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kom-

pletteringsbelopp för 2021, behövs en kunskapsbas och kompetens som inte 

kommunen besitter. Kommunen är därför beroende av att denna kompetens finns 

hos den expertmyndighet som ska granska rimligheten och de risker som eventu-

ellt kan finnas i de finansieringsprinciper som ska tillämpas. Kommunen anser 

följdaktligen det mycket viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har till-

räckliga resurser för att säkerställa att det alltid finns den kompetens som behövs 

för att bistå Riksgälden med den expertis som de efterfrågar utifrån de erfaren-

heter SSM har som tillsyns- och prövningsmyndighet för kärntekniska anlägg-

ningar. 

 

Dock är Östhammars kommun oerhört angelägen att det säkerställs att det finns 

tillräckligt med pengar i kärnavfallsfonden för att täcka alla de kostnader den är 

avsedd att täcka och att det sker av dem som haft vinning av produktionen och 

skapat avfallet. Det är bra att en genomlysning sker för att skapa de bästa förut-

sättningarna för att kunna åtgärda det finansieringsunderskott som idag har iden-

tifierats på ca 27,0 miljarder i kärnavfallsavgifter (stycke 5.1 sid 51). I materialet 

anges att hela kärnavfallsprogrammet kommer vara avslutat i mitten på 2080-ta-

let. Det är väsentligt att finansiell täckning finns även om denna period skulle 

komma att förlängas.  

 

Det är kommunens uppfattning att det underlag som används för att göra pro-

gnosticering är så uppdaterat som möjligt. Riksgäldens iakttagelse om att samma 

kostnadsunderlag använts för Plan 2016 som 2019 (Stycke 3.1.3 sid 23) är i det 
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perspektivet oroande, då mycket händer just nu i såväl drift som avveckling och 

tillståndsprövningar gällande kärntekniska anläggningar och de ekonomiska för-

utsättningarna för elproduktionen. 

 

Östhammars kommun noterar att Riksgälden statuerar att det är rimligt att anta 

att ingen förlängd övervakning (efter slutlig förslutning) bör vara en sk fast för-

utsättning i analysarbetet. Östhammars kommun har inga synpunkter på det mer 

än att denna förutsättning kan komma att förändras över tid (likväl som andra 

förutsättningar) med utgångspunkt i hur den frågan utvecklas internationellt. 

 

Det är bra med förslaget från Riksgälden att bredda analysgruppens sammansätt-

ning, för att få andra perspektiv i osäkerhetsanalysen. 

 

Med hänsyn tagen till de iakttagelser som kommunen ändå gjort i remissmateri-

alet, se ovan, hemställer  Östhammars kommun att regeringen vidtar nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att fonden täcker de kostnader som avveckling och 

slutförvaring av det svenska kärnenergiprogrammet kommer att orsaka.  

 

 

 

 

 

Marie Berggren 

Chef Slutförvarsenheten 
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