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Yttrande angående remiss av promemoria om ändrade
förutsättningar för att betala ut medel från
kärnavfallsfonden

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande angående promemorian:
Utbetalning av fondmedel
De föreslagna författningsändringarna angående utbetalning av medel avser tillståndshavare,
dvs inte medel till kommuner. Östhammars kommun har inga invändningar mot förslaget. Det
är viktigt att fondmedel används på bästa möjliga sätt för att säkerställa finansieringen av ett
svenskt slutförvarssystem.
Östhammars kommun anser vidare att det kan vara lämpligt att göra en motsvarande ändring
gällande medel till kommunerna. Även om kommunernas kostnader är av annan omfattning
än tillståndshavarnas så är argumentet som framförs i promemorian, att det innebär stora
utmaningar att veta exakt vilka kostnader som kommer att uppstå och storleken på dem för en
kommande period, även relevant för kommuner samt troligen även för ideella föreningar och
statliga myndigheter.
Riksgäldens yttrande vid överklaganden
Östhammars kommun är positiva till förslaget att Riksgälden i samband med att de
överlämnar ett överklagat ärenden till regeringen samtidigt yttrar sig över överklagandet.
Regeringen kan idag förelägga Riksgälden att yttra sig över ett överklagande och i
promemorian anges att det är relativt vanligt att regeringskansliet vänder sig till Riksgälden
för att få myndighetens yttrande över överklagan.
Införandet av den föreslagna regeln förväntas leda till en snabbare process i regeringens
prövning av överklagande. Östhammars kommun anser att det är av yttersta vikt med en
skyndsam hantering av överklagade. Gällande Östhammars kommuns överklagan av medel
för 2021 tog det mer än 6 månader från överklagan till beslut d.v.s. halva den tidsperiod som
ansökan avsåg hade gått när beslutet kom. Sådana beslutstider är yttersta olyckliga i denna typ
av ärenden.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har mottagit en remiss av promemorian ”Ändrade förutsättningar för
att betala ut medel från kärnavfallsfonden” från Miljödepartementet.
I promemorian föreslås ändringar i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska
restprodukter som innebär att en tillståndshavares ansökan om utbetalning av medel ur
kärnavfallsfonden ska kunna göras inte enbart i förskott för kommande kostnader, utan även i
efterskott. Det föreslås också att ansökan om och utbetalning av medel från s.k.
Studsviksavgifter ska kunna göras kvartalsvis och inte, som nu, enbart en gång per år.
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I promemorian föreslås även att Riksgälden ska avge ett eget yttrande över överklaganden av
ärenden enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och tillhörande
förordning (2017:1179) i samband med att ärendena överlämnas till regeringen för prövning.
Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.
Remissen har skickats till bland annat tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet, statliga
myndigheter och lokala säkerhetsnämnder.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 18 oktober 2021. Svaren
bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
emelie.sjogren@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/01053 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på
respektive dokument.
Beslutsunderlag
Promemorian finns att läsa på regeringens hemsida.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet (m.remissvar@regeringskansliet.se, emelie.sjogren@regeringskansliet.se)
Verksamhetschef Växande kommun
Handläggare Anna Bergsten
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