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Miljödepartementet 
 

 

 

Östhammars kommun 
742 21 ÖSTHAMMAR 

Ansökan om extra medel ur kärnavfallsfonden 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att 1 690 000 kronor ska utbetalas ur kärnavfallsfon-
den till Östhammars kommun. Medlen ska användas under 2010 för 
kommunens kostnader i samband med arbetet att följa utvecklingen av 
kärnbränsleprogrammet. Medel som inte använts för detta ändamål ska 
senast den 1 april 2011 återbetalas till fonden. 
 
Medlen utbetalas av Kärnavfallsfonden efter rekvisition från 
Östhammars kommun.  
 
Östhammars kommun ska senast den 1 april 2011 i en särskild skrivelse 
till regeringen redovisa hur medlen har använts. Redovisningen ska följa 
samma regler som för utbetalningar till kommunen ur kärnavfallsfonden 
beslutade av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Ärendet 

Enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet ska medlen i kärnavfallsfonden 
även täcka de kostnader som bl.a. kommunerna har för information till 
allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärn-
bränsle och kärnavfall. Enligt förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringsförordningen) får SSM fatta beslut om utbetalning av högst 
5 miljoner kronor per kalenderår som ersättning för en kommuns kost-
nader för att följa och bedöma samt lämna information i frågor som rör 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.  
 
Östhammars kommun inkom den 5 november 2009 med en ansökan om 
1 690 000 kronor ur kärnavfallsfonden utöver de 5 miljoner kronor som 
kommunen ansökt om hos SSM för samma period. Kommunen inkom 
den 24 november med en komplettering av ansökan. 
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Skälen för regeringens beslut 

Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle är mångfacetterad och 
ställer höga krav på de kommuner som särskilt berörs. Regeringen har 
därför tidigare beslutat att medel ur kärnavfallsfonden ska kunna använ-
das för informationsinsatser i kommuner där det görs eller har gjorts 
undersökningar för lokalisering av slutförvar för använt kärnbränsle. 
Under 1995–2001 har högst 2 miljoner kronor per kalenderår delats ut 
per kommun. Beloppet höjdes till 4 miljoner kronor per kalenderår och 
kommun från och med 2002 och till 5 miljoner kronor per år från och 
med 2008. 
 
I juni 2009 offentliggjorde Svensk Kärnbränslehantering AB sin avsikt 
att ansöka om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
Forsmark i Östhammars kommun. Utpekandet som plats för 
slutförvaret innebär stora krav på kommunen. Regeringen anser det 
befogat att Östhammars kommun får ersättning ur kärnavfallsfonden för 
att kunna möta det behov av information gentemot beslutsfattare och 
allmänhet som kan förväntas i samband med arbetet att följa 
utvecklingen av kärnbränsleprogrammet.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Andreas Carlgren 
 
 
   Ansi Gerhardsson 
 
 
 
 
Likalydande till 
 
Kärnavfallsfonden 
 
 
Kopia till 
 
Finansdepartementet, budgetavdelningen 
Näringsdepartementet, energienheten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Kärnavfallsrådet 
Oskarshamns kommun 
Svensk Kärnbränslehantering AB 


