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Miljödepartementet 
 

 

 

Enligt sändlista 

Kärnavfallsavgifter samt finansierings- och kompletteringsbelopp för 2010 
och 2011 enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 

Regeringens beslut 

Regeringen fastställer de kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska 
betala för 2010 och 2011 enligt lagen (2006:647) om finansiering av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet samt de finansierings- och kom-
pletteringsbelopp som anges i förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
enligt följande: 
 

Reaktorinne-
havare 

Kärnavfallsavgift 
öre/kWh 

Finansierings-
belopp 

miljoner kronor 

Kompletterings-
belopp 

miljoner kronor 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB 

1,0 2 283 2 991

OKG AB 0,9 1 118 2 122
Ringhals AB 1,1 2 082 3 135
Kompletteringsbeloppen är diskonterade 
 
Regeringen fastställer den kärnavfallsavgift som tillståndshavare ska be-
tala för 2010 och 2011 enligt lagen om finansiering av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet till: 
 

Tillståndshavare Kärnavfallsavgift 
miljoner kronor per år 

Barsebäck Kraft AB 247
 
Reaktorinnehavarna ska till Kärnavfallsfonden ställa godtagbara säker-
heter motsvarande ovan specificerade finansieringsbelopp och komplet-
teringsbelopp. Senast den 15 februari 2010 ska säkerheterna redovisas till 
Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ska senast den 30 april 2010 med 
eget yttrande redovisa förslagen om säkerheter till regeringen. 

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00    

Besöksadress Telefax Telex 
Tegelbacken 2 08-24 16 29 154 99 MINEN S 
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Ärendet 

Enligt lagen (2006:647) och förordningen (2008:715) om finansiella åt-
gärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(fortsättningsvis kallade finansieringslagen respektive finansieringsför-
ordningen) gäller bl.a. följande. 
 
Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning 
som ger eller har gett upphov till restprodukter ska betala kärnavfalls-
avgift och ställa säkerheter.  
 
Avgiften ska bl.a. täcka tillståndshavarnas kostnader för en säker han-
tering och slutförvaring av restprodukter, för en säker avveckling och 
rivning av de kärntekniska anläggningarna samt för den forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som har samband med detta.  
 
Säkerheterna ska motsvara kostnader beräknade som finansieringsbelopp 
och kompletteringsbelopp enligt 2 § finansieringsförordningen. Säker-
heterna ska vara utan tidsbegränsning och får inte utgöras av fastighet på 
vilken det bedrivs kärnteknisk verksamhet.  
 
Reaktorinnehavarna ska i samråd upprätta en kostnadsberäkning och ge 
in den till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) senast den 7 januari vart 
tredje år med början 2011. SSM ska inom nio månader från det att kost-
nadsberäkningen har getts in, ta fram ett förslag till kärnavfallsavgifter, 
finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. Förslaget ska remissbe-
handlas och sedan lämnas till regeringen, som fastställer avgifter och sä-
kerhetsgrundande belopp för de följande tre kalenderåren. Under perio-
den 2008–2011 fastställs avgifter och säkerhetsbelopp för två kalenderår i 
taget. 
 
Om regeringen begär det ska Riksgäldskontoret yttra sig i frågan om sä-
kerheterna är godtagbara. Om det behövs ska Riksgäldskontoret föreslå 
de villkor som säkerheterna bör förenas med. Regeringen fastställer sä-
kerheterna. 

Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp 

SSM har utifrån Svensk Kärnbränslehantering AB:s kostnadsberäkning 
samt egna beräkningar utarbetat ett förslag till avgifter och säkerhetsbe-
lopp för 2010 och 2011. SSM har remissbehandlat förslaget och därefter 
lämnat det till regeringen den 7 oktober 2009. 
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SSM föreslår att avgifterna och säkerhetsbeloppen för 2010 och 2011 
fastställs till: 
 

Reaktorinne-
havare 

Kärnavfallsavgift 
öre/kWh 

Finansierings-
belopp 

miljoner kronor 

Kompletterings-
belopp 

miljoner kronor 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB 

1,0 2 283 2 991

OKG AB 0,9 1 118 2 122
Ringhals AB 1,1 2 082 3 135
 
 

Tillståndshavare Kärnavfallsavgift 
miljoner kronor/år 

Barsebäck Kraft AB 329

Regeringens bedömning 

Reaktorinnehavarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på SSM:s 
förslag. Barsebäck Kraft AB (BKAB) och E.ON Kärnkraft Sverige AB 
begär att kärnavfallsavgiften för BKAB bestäms utifrån en längre inbe-
talningsperiod än de sex år som SSM föreslår. I första hand begär de att 
sista betalningsår ska vara 2020, det år då slutförvaret för rivningsavfall 
enligt planeringen ska tas i drift. I andra hand begär de att sista betal-
ningsår ska vara 2017, vilket innebär en uppdelning på åtta år. Regeringen 
gör bedömningen att en inbetalningsperiod om åtta år är motiverad. 
Detta medför att BKAB:s del av kärnavfallsfonden kommer att vara 
slutbetald inför drifttagandet av slutförvaret för rivningsavfall. Kärnav-
fallsavgiften för BKAB bör därför fastställas till 247 miljoner kronor per 
år för 2010 och 2011. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Andreas Carlgren 
 
    Ansi Gerhardsson 
 
 
 
Sändlista 
 
Riksgäldskontoret 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Kärnavfallsfonden 
Forsmarks Kraftgrupp AB  
OKG Aktiebolag 
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Ringhals AB 
Barsebäck Kraft AB 
 
 
 
 
Kopia till 
 
Finansdepartementet, budgetavdelningen 
Näringsdepartementet, energienheten 
Svensk Kärnbränslehantering AB 


