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Uppdrag att bedöma Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings förslag i 
fråga om kärnavfallsfonden 

Regeringens beslut 

Regeringen överlämnar Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings 
(MKG) skrivelse i detta ärende med förslag till författningsändringar till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
Regeringen uppdrar åt Strålsäkerhetsmyndigheten att bedöma och 
analysera förslagen i den nu överlämnade skrivelsen och i den skrivelse 
regeringen överlämnade till myndigheten den 16 maj 2013 (dnr 
M2013/1983/Ke).  
 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) 
senast den 31 oktober 2014. 

Bakgrund 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) inkom 2012 med 
en skrivelse som innehöll förslag till ändring i förordningen (2008:715) 
om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. Enligt förslaget borde tidsgränsen för hur länge ideella 
föreningar kan erhålla och använda medel ur kärnavfallsfonden förlängas. 
Regeringen överlämnade den 16 maj 2013 skrivelsen till 
Strålsäkerhetsmyndigheten (dnr M2013/1002/Ke) med hänsyn till att 
den omfattades av myndighetens uppdrag att genomföra en översyn av 
finansieringsförordningen (dnr M2012/1312/Ke). 
Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade uppdraget till regeringen i juni 
2013. 
 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har 2013 
inkommit med en ny skrivelse som innehåller förslag till ändringar i 
lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
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restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. Enligt förslaget borde möjligheten för ideella föreningar att 
använda medel ur kärnavfallsfonden utökas till att gälla även annat 
kärnavfall än använt kärnbränsle och för rivning av reaktorer. 

Närmare om uppdraget 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) skrivelser har 
delvis behandlats av Strålsäkerhetsmyndigheten inom ramen för det 
uppdrag som redovisades till regeringen i juni 2013. En djupare analys 
och konsekvensbedömning av förslagen är dock nödvändig. 
Strålsäkerhetsmyndigheten uppdras därför att bedöma och analysera 
skrivelsernas förslag. I uppdraget ingår att vid behov föreslå de 
författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra förslagen. 
Uppdraget innefattar inte översyn av maxgränsen per kalenderår.  
Förslag till författningsändringar ska åtföljas av en konsekvensutredning 
av förslagen i enlighet med förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 
 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) 
senast den 31 oktober 2014. 
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