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Utdrag ur ”Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av remissen om förslag till förändringar av 
finansieringssystemet för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall samt rivning 
av kärntekniska anläggningar/kärnkraftreaktorer” inskickat till Miljödepartementet 31 
januari ,2014, inklusive bilaga 6 med förslag för ändringar av finansieringslagen och –
förordningen 

------ 

17. Stöd till ideella föreningar med medel ur kärnavfallsfonden

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under senare år vänt sig till 
Miljödepartementet för att få till stånd förändringar av finansieringslagstiftningen vad gäller 
hur ideella föreningar kan erhålla medel ur kärnavfallsfonden. Ett av förslagen har 
departementet skickat till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, under slutskedet av arbetet för att 
ta fram förslag till ny finansieringslagstiftning. Förslaget gällde frågan om att ta bort 
begränsningen att ideella föreningar endast får använda medel ur fonden fram till 12 månader 
efter det att mark- och miljödomstolen kungör en ansökan om att få uppföra ett 
slutförvarssystem för använt kärnbränsle.  
I SSM:s rapport med förslag på förändringar av finansieringslagstiftningen tas frågan upp i 
avsnitt 13.11 på sidorna 85-86. De utredande myndigheterna framför i rapporten endast den 
synpunkt som i första hand anförts av kraftindustrin, men även togs upp av lagrådet, för över 
nio år sedan i samband med att systemet att ge möjlighet att erhålla stöd ur fonden infördes. 
Synpunkten är att medlen i fonden skulle kunna ses som kraftindustrins pengar och att det kan 
strida mot intentionerna i miljölagstiftningen att den som söker tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet inte ska bära rättegångskostnader för ideella föreningar. 
SSM:s inställning i denna fråga har delvis ändrats. För nio år sedan fanns ett motstånd mot att 
miljöföreningar överhuvudtaget skulle kunna erhålla medel ur fonden, även under det samråd 
inför en ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem som då hade inletts. Nu anger SSM i 
sagda rapport att det är juridiskt problemfritt för ideella föreningar att erhålla medel för att 
delta i samråd. 

SSM anser emellertid att frågeställningen fortfarande är aktuell beträffande 
medelsanvändning under själva prövningen av en ansökan. Detta trots att det efter 
utvärderingen 2007-2008 av den fyraåriga försöksverksamheten, som medelsanvändningen 
ursprungligen gällde, genomfördes en förändring av finansieringsförordningen som 
resulterade i den nuvarande lydelsen. Nämligen att medel kan användas till dess att tolv 
månader gått från kungörelsen av en ansökan om att få uppföra ett slutförvarssystem för 
använt kärnbränsle. 

Ändringen av förordningen 2008 innebar att regeringen för andra gången fastslog att det var i 
sin ordning att ideella föreningar erhöll medel ur kärnavfallsfonden, denna gång med ett 
förtydligande om att medel även kan användas under prövningen av ansökan. Besluten har 
fattats av regeringar med olika politisk majoritet. 

Kraftindustrin lämnade i mars 2011 in en ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om 
att få uppföra ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Naturskyddsföreningen och MKG 
har sedan dess deltagit i prövningen av ansökan. Prövningen är fortfarande inne i en 
kompletteringsfas och det är osäkert när ansökan skulle kunna kungöras. Förmodligen kan en 
kungörelse ske tidigast hösten 2014. En eventuell kungörelse hösten 2014 skulle, om 
nuvarande förordningstext fortfarande finns kvar, innebära att MKG måste avsluta 
verksamheten.  
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Det finns inget som skiljer prövningsprocessen före och efter kungörelse som juridiskt kan 
motivera att medel ur fonden kan användas före men inte efter kungörelse. Att avbryta 
finansieringen av ideella föreningars deltagande mitt i prövningen vore dessutom 
kontraproduktivt för kvaliteten av prövningen och skulle uppfattas som märkligt av andra 
aktörer i prövningen och av allmänheten. 

Föreningarna vill särskilt understryka att målet är unikt, så till vida att det berör miljön och 
kommande generationer under tusentals år. Det rör sig också om ett synnerligen tungt och 
tekniskt mål omfattande tiotusentals sidor underlag, som miljöorganisationerna i form av det 
civila samhällets representanter inte kan granska själva utan stöd. Ett förtydligande om att 
medel från kärnavfallsfonden kan komma miljöorganisationerna till del även under de senare 
delarna av processen är därför ett fullt rimligt förhållningssätt, och jämförbart med att till 
exempel Kammarkollegiet har rätt att uppbära ersättning för rättegångskostnader från 
kraftbolag vid ansökningsmål om nya vattenkraftsanläggningar enligt miljöbalken. 

Regeringen har full kontroll av de medel som finns i kärnavfallsfonden. Det står regeringen 
fritt att tillåta att ideella föreningars kan erhålla medel ur kärnavfallsfonden även när det 
pågår miljöprövningar av slutförvarsanläggningar. Det finns en praxis i regeringsbeslut som 
innebär att det är möjligt. 
Utgående från det som sägs ovan finns det inte skäl att tidsmässigt begränsa ideella 
föreningars användning av medel ur kärnavfallsfonden. Skälet till att det i miljöbalken inte är 
möjligt att få ersättning från sökanden för sina omkostnader i processen är i första hand att 
partsställningen i miljöbalksfall i många fall är betydligt jämnare än i kärnavfallsmål – och 
oftast inte rör miljörelaterade risker för tusentals år framåt i tiden.  

I miljöprövningar av slutförvarsansökningar använder sökanden medel ur kärnavfallsfonden 
för att täcka sina kostnader. Medel vars användning staten kontrollerar. Det är då rimligt att 
även ideella föreningar ska kunna använda medel ur fonden inom miljöprövningarna. Det 
ökar möjligheten att prövningen blir grundlig och allsidig. 

Utredarna anser på sidan 86 i rapporten att konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av 
en borttagning av tidsbegränsningen för medelsanvändning ges en bredare genomlysning än 
vad som är möjligt att genomföra inom ramen för det uppdrag som funnits. Detta behövs inte. 
Det finns redan en praxis att ideella föreningar kan använda medel ur kärnavfallsfonden under 
pågående miljöprövningar. Att ändra detta förhållande under en pågående miljöprövning 
minskar både förutsättningarna för att miljöprövningen ska få det miljömässigt bästa utfallet 
och skulle dessutom ses som negativt av både andra aktörer i processen och allmänheten. 
Föreningarna noterar att utredarna på sidan 85 föreslår att finansieringslagstiftningen ändras 
så att även kommunernas kostnader för prövning av frågor om slutförvaring ska kunna 
finansieras med medel ur kärnavfallsfonden. Så sker redan idag genom en utvecklad praxis. 
Utredarna föreslår inte någon tidsbegränsning för kommunernas användning av medel. Om 
kommunerna kan använda medel för deltagande i miljöprövningar för slutförvar av använt 
kärnbränsle utan begränsning, så bör det vara möjligt även för ideella föreningar. I detta 
avseende bör kommuner och ideella föreningar likställas i den nya lagstiftningen. 

Föreningarna vill även framföra att det inte endast är frågan om tidsbegränsningen för 
användning av fondmedel som bör ändras i finansieringslagstiftningen. Även begränsningarna 
av vad medel ur fonden kan användas till bör tas bort. Föreningarnas ståndpunkt är att ideella 
föreningar fortsättningsvis bör likställas med kärnavfallskommunerna vad gäller användning 
av medel och att detaljregleringen av både kommuners och ideella föreningars 
medelsanvändning avlägsnas. I det följande går vi igenom vad som måste göras för att 
åstadkomma detta. 

Idag är ideella föreningars användning av medel begränsad till att gälla frågor som rör använt 
kärnbränsle. Fondmedel bör kunna användas för att kunna arbeta med alla de frågor som 
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hanteras i finansieringslagstiftningen, d.v.s. allt radioaktivt avfall och rivning av kärntekniska 
anläggningar. Frågan har blivit akut de senaste åren då kraftindustrins kärnavfallsbolag 
bedrivit ett samråd för att bygga ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR 2. De 
ideella föreningar som erhåller medel ur kärnavfallsfonden har inte kunnat använda 
fondmedel för att delta i det samrådet. Detta bör vara emot lagstiftarens intention när beslut 
om medel till ideella föreningar togs. Den sakliga och konstruktiva medverkan som ideella 
föreningar haft i samråd och prövning av slutförvarsansökan rörande använt kärnbränsle 
behövs även vid samråd och prövning av ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall.  

Begränsningen att fondmedel endast kan användas av ideella föreningar för att arbeta med 
frågor som rör använt kärnbränsle bör tas bort. För att göra det räcker det inte med en 
förordningsändring eftersom denna begränsning finns i finansieringslagen. Den nuvarande 
skrivningen i lagen behöver under alla omständigheter skrivas om. Det lämpligaste är att 
införa skrivningar som likställer ideella föreningar med kärnavfallskommuner samtidigt som 
de begränsningar för medelsanvändning som kommunerna har tas bort i stället för att 
ytterligare detaljregleringar införs. Enklast görs detta i finansieringslagen genom att hantera 
kommuner och ideella föreningar i samma punkt i § 4. 

Föreningarna bifogar som bilaga 6 ett förslag på ändring av finansieringslagen och 
finansieringsförordningen för att uppnå det som beskrivs ovan.  
Den viktigaste förslaget till ändring är att finansieringslagens 4 § punkt 8 och 9 ändras. 
Ändringen som föreslås är att punkt 8 rör tillståndshavarnas och statens kostnader för 
information och punkt 9 rör ideella föreningars och kommuners ”arbete med frågor som rör 
hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, och avveckling 
och rivning av kärntekniska anläggningar”. 
När det gäller ändringen av finansieringsförordningens §§ 32 och 33 har dessutom 
föreningarna fört samman texten i en paragraf och genomfört några förenklingar i texten, bl.a. 
gällande detaljbeskrivningen av vad fondmedel kan användas till som en anpassning till den 
nya lagtexten.. 
Föreningarna lämnar i bilagan inget förslag på förändringar av § 31 i förordningen som styr 
kommuners användning av fondmedel. Det är förhållandevis lätt att anpassa de skrivningar 
som nu finns i paragrafen till att endast hänvisa till att kostnader som beskrivs i den nya 
formuleringen i 4 § 9 punkten som rör både kommuner och ideella föreningar. 
Föreningarna föreslår dessutom att det totala beloppet som kan utbetalas till ideella föreningar 
höjs från 3,5 till 4 miljoner per kalenderår för att kompensera för kostnadsökningar, samt att 
begränsningen för hur mycket av detta som en förening maximalt kan erhålla tas bort. 
Föreningarna vill att finansieringslagen och finansieringsförordningen ska ändras såsom 
föreslås i bilagan. 

------ 
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Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
Box 4625, 116 91 Stockholm Norra Allégatan 5, 413 01 Göteborg 
Telefon: 08-702 65 00  Telefon: 031-711 00 92 

2014-01-31 

Förslag till ny ordalydelse för 4 § i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringslagen, och för 32-33 § i förordningen 
(2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 
finansieringsförordningen 

I 4 § i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet, finansieringslagen, anges vad avgifterna som betalas in i kärnavfallsfonden kan användas 
till. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, föreslår att 4 § i 
finansieringslagen ändras så att det står (ändringar markerade med kursivt och genomstruket, samt 
med rött): 

4 § Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för 
1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter,
2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av kärntekniska
anläggningar, 
3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som
behövs för att de åtgärder som avses i 1 och 2 skall kunna vidtas, 
4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att
pröva de åtgärder som avses i 1–3, 
5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor enligt denna lag,
6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2 1-3,
7. statens kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt övervakning och
kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 
8. tillståndshavarnas och statens och kommunernas kostnader för information till
allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall sådan verksamhet som avses i 1-3, samt 
9. kostnader för stöd till kommuner och ideella föreningar för arbete med insatser i
samband med frågor om lokalisering av anläggningar för som rör hantering och 
slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, och avveckling och 
rivning av kärntekniska anläggningar. 

Kommentar: Förslaget jämställer kommuner och ideella föreningar vad gäller möjligheten att använda 
medel ur kärnavfallsfonden. Förslaget innehåller inga detaljregleringar av hur fondmedel kan 
användas utan detta får regleras i finansieringsförordningen. 

Kommentar: I förslaget har lagts in en ändring av 8:e och 9:e punkten för att, på två olika sätt, ge en 
täckande beskrivning av de verksamheter som lagen täcker. 9:e punkten skulle även kunna omfatta 
”arbete med frågor som rör sådan verksamhet som avses i 1-3”. 

Kommentar: I 9:e punkten kan även andra icke-statliga verksamheter läggas till, t.ex. kommun- eller 
regionalförbund. 
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Kommentar: I förslaget har även lagts in en ändring av 6:e punkten för att anpassa den till punkt 4. 
I 32-33 § i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet, finansieringsförordningen, regleras villkoren för stöd som ideella föreningar 
kan erhålla ur kärnavfallsfonden. 

Föreningarna föreslår att 32 § i förordningen ändras så att det står (ändringar markerade med kursivt 
och genomstruket, samt med rött): 

32 § 

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning fonderade avgiftsmedel får 
användas för sådant stöd till ideella föreningar som avses i 4 § 9 finansieringslagen. 

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som 
1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen utnyttjar
rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 4 § första stycket andra meningen 
miljöbalken avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, 
2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former och årligen håller
stämma som medlemmarna får delta i, 
3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och ändamål, hur beslut
fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrollerar styrelsens verksamhet utses, 
4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella föreningar som
tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar och där varje föreningarna som 
ingår vars medlemmar räknas uppfyller kraven i 2 och 1-4. Övriga medlemmar måste uppfylla 
kraven i 2-4. 

Stöd ska avse föreningens kostnader för arbete med frågor som rör hantering och slutförvaring 
av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, och avveckling och rivning av kärntekniska 
anläggningar. 

Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår och med totalt högst 
3,5 4 miljoner kronor per kalenderår. Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader 
totalt omfattar större belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, 
ska Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk spridning och 
med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt tidigare erhållet stöd. 

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 1 oktober före det 
år som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka kostnader under året som stödet ska 
användas till. 

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår. 

Kommentar: 1:a punkten i 2:a stycket har ändrats så att det stämmer med formuleringen av vilka 
ideella föreningar som enligt miljöbalken har rätt att överklaga vissa domstolsbeslut. 5.e punkten har 
ändrats så att alla föreningar i en sammanslutning av föreningar ska uppfylla alla kraven 1-4. Om en 
sammanslutning av föreningar innehåller föreningar som inte uppfyller krav 1 ska de ingående 
föreningar som tillsammans uppfyller medlemskravet uppfylla krav 1. 

Kommentar: 3:e stycket ersätter 1:a stycket i 33 § med förändringen att användningen av medel inte 
detaljregleras mer än den reglering som finns i förslaget till skrivning i finansieringslagen enligt ovan. 

Kommentar: I 4:e stycket tas regleringen av hur mycket en förening kan erhålla i stöd bort och den 
totala summan höjs något. I stycket förs även det 3:e stycket i 33 § in. 
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Kommentar: 5:e och 6:e stycket motsvarar det 2:a och 4:e stycket i 33 §. 

Föreningarna föreslår att 33 § i förordningen stryks: 

33 § 

Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfaranden enligt 6 kap. 
miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 § 
första stycket miljöbalken över ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en 
anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna 
följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens 
påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, 
lokalkostnader och övriga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för 
information riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet. 
Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter att tolv månader har förflutit från det att 
tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första 
stycket miljöbalken. 

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 1 oktober före det 
år som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka kostnader under året som stödet ska 
användas till. 

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större belopp än vad som 
finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska Strålsäkerhetsmyndigheten fördela 
stödet så att det ges en jämn geografisk spridning och med beaktande av föreningarnas 
medlemsantal och behov samt tidigare erhållet stöd. 

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår. 

Kommentar: Innehållet i 33 § har förts över till 32 §. 1:a stycket har samtidigt modifierats för att inte 
innehålla mer detaljreglering än den reglering som finns i förslaget till skrivning i finansieringslagen 
enligt ovan. 




