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Förslag från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG, på förändringar i förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet, finansieringsförordningen 

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, erhåller 
sedan 2005 medel ur kärnavfallsfonden för att kunna delta i miljöprövningen 
av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ursprungligen var möjligheten 
för ideella föreningar att erhålla medel ur fonden en fyraårig 
försöksverksamhet. Efter en utvärdering 2008 av Statskontoret 2008 
förlängdes ideella föreningars möjlighet att erhålla och använda medel till 12 
månader efter det att miljödomstolen har kungjort en ansökan om ett 
slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Medel ur fonden kan endast 
användas för att arbeta med frågeställningar som rör använt kärnbränsle. 

MKG skickade 2010-09-30 in ett förslag till Miljödepartementet på att ändra 
finansieringsordningen så att den tidpunkt som ideella föreningar kan erhålla 
och använda medel ur fonden förlängdes och så att det maximala beloppet 
som ideella föreningar kan erhålla ur kärnavfallsfonden höjdes. Förslaget 
remisshanterades och i ett regeringsbeslut 2010-11-10 höjdes det totala 
beloppet som ideella föreningar årligen kan erhålla ur kärnavfallsfonden till 3,5 
miljoner kronor. Ingen ändring gjordes av slutpunkten för att kunna använda 
fondmedel. 

MKG återkommer i denna skrivelse med förslaget att den tidsgräns som nu 
gäller för hur länge ideella föreningar kan erhålla och använda medel ur 
fonden ändras förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringsförordningen, 
ändras. Erfarenheterna från den pågående miljöprövningen visar att det tar 
lång tid att klargöra viktiga frågeställningar. Ett ge ideella föreningar 
möjligheten att endast delta 12 månader i prövningen efter att mark- och 
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miljödomstolen kungör ansökan innebär att ideella föreningarna inte kommer 
att kunna delta i prövningen i sak under hela den tid som denna förväntas 
kunna ta efter kungörelsen. Detta skulle vara en ineffektiv förvaltning av den 
verksamhet och kompetens som fondmedel använts för att bygga upp. 

Förslag till förändring av finansieringsförordningen 
Enligt 4 § 9 stycket i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringslagen, ska medlen i 
kärnavfallsfonden kunna täcka kostnader för stöd till ideella föreningar för 
insatser i samband med frågor om lokalisering av anläggningar för hantering 
och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
Enligt 32 § i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringsförordningen, får 
stöd som ideella föreningar erhåller ur kärnavfallsfonden 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. 
MKG föreslår att finansieringsförordningen ändras så att tidsgränsen för hur 
länge medel ur kärnavfallsfonden kan användas av ideella organisationer tas 
bort. Föreningen menar att regeringen i stället kan ta ett beslut om att avsluta 
denna möjlighet när den finner det önskvärt. Ändringen skulle i detta avseende 
likställa ideella föreningar med hur kommuner kan erhålla medel ur 
kärnavfallsfonden. 
MKG menar dessutom att den nuvarande lydelsen i finansieringsförordningen 
att stödet inte får avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten 
utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet måste ses över 
eftersom den borde förändrats redan när förordningen ändrades så att medel 
även kunde användas för att delta i miljöprövningen. En möjlighet är att ersätta 
begreppet ”det utökade samrådsförfarandet” med begreppet ”pågående 
miljöprövningar”. Eftersom lydelsen har varit svårt att tolka fram till idag både 
av de föreningar som sökt medel ur fonden och av Strålsäkerhetsmyndigheten 
vid revision av användningen av medel, och att tolkningen med en sådan 
ändring inte skulle bli så mycket enklare, skulle ett alternativ vara att helt ta 
bort denna lydelse. 
Förslagen innebär det första stycket att den nya förordningstexten för 33 § 
skulle lyda:  
”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 
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pågående miljöprövningar. 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.” 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Catharina Lihnell Järnhester Johan Swahn 
 
Ordförande, MKG Kanslichef 
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