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Spørgsmål 
Ministeren bedes oplyse, hvor meget Danmark årligt bidrager med til 
finansieringen af EU’s atomenergifællesskab, Euroatom, både via EU-
budgettet og eventuelle øvrige bidrag. 
 
 
Svar 
I vedlagte tabel har Finansministeriet opgjort udgifterne for Euratoms 
forsknings- og træningsprogram, Den Internationale Termonukleare 
Forsøgsreaktor og arbejdet med dekommissionering af kernekraftværker, 
under indeværende budgetperiode (2014-2020), hvoraf der er aflagt 
regnskab for 2014-17.  
 
Det bemærkes, at instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det 
nukleare område ligeledes er hjemlet i bestemmelser under EU's 
atomenergifællesskab. Udgifterne hertil opgøres imidlertid ikke særskilt i 
Kommissionens regnskabstal men indgår som del af den samlede 
opgørelse af udgifter afholdt under udgiftskategorien ”Det Globale 
Europa”. Udgiftsposten til instrumentet kan derfor ikke umiddelbart 
isoleres i det tilgængelige datagrundlag.  
 
Den budgetmæssige ramme for instrumentet for samarbejde og sikkerhed 
på det nukleare område udgør jf. forordningen1, i indeværende 
budgetperiode 1.700 mio. kr. Danmark finansierer ca. 2 pct. af EU-
budgettets samlede udgifter, hvorved den danske finansieringsandel ved 

                                              
1 RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 237/2014 
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fuld programimplementering vil udgøre ca. 34 mio. kr. for perioden 2014-
20. Det svarer til et gennemsnitligt årligt bidrag på knap 5 mio. kr. Det skal 
understreges, at beregningerne for instrumentet for samarbejde om 
sikkerhed på det nukleare område er baseret på et samlet budgetloft for 
2014-2020, og at det skønnede danske bidrag hertil derfor ikke kan 
sammenlignes 1:1 med de faktisk afholdte udgifter, der er angivet i tabel 
1. 
 
Endvidere bemærkes det, at Euratoms Forsyningsagentur ligeledes er 
hjemlet i bestemmelser under EU's atomenergifællesskab. Agenturet har 
ikke en fast defineret budgetmæssig ramme, men finansieres af en række 
aktiver og Kommissionen efter behov. Udgifterne hertil opgøres 
imidlertid ikke særskilt i Kommissionens regnskabstal og kan derfor ikke 
umiddelbart isoleres i det tilgængelige datagrundlag. Det danske bidrag 
hertil anslås som marginalt. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Anders Samuelsen 
 
 
 

 

Tabel 1 

Årlige udgifter til Euratom-programmer under EU's budget 

Mio. kr. (2018-priser) 2014 2015 2016 2017 

     

Euratom forsknings- og træningsprogram 1.313 2.622 2.070 2.616 

 - heraf Danmarks andel 24 47 40 51 

ITER (Den Internationale Termonukleare Forsøgsreaktor) 3.396 3.122 4.444 5.494 

 - heraf Danmarks andel 62 55 85 108 

Dekommissionering af kernekraftværker 1.327 1.183 1.167 2.690 

 - heraf Danmarks andel 24 21 22 53 

          

Samlede udgifter 6.036 6.928 7.682 10.800 

 - heraf Danmarks andel 111 123 148 212 

  

 
Anm.: En vekselkurs på 7,45 (euro til kr.) er anvendt. Danmarks finansieringsandel er 

beregnet med udgangspunkt i programmets samlede betalinger og budgettets totale 
indtægter inkl. traditionelle egne indtægter og efter beregning af rabatter. 

Kilde: Europa-Kommissionens regnskabstal (Financial Report, 2017). 


