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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. 


