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Yttrande angående Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgransknings förslag i fråga om 
finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden 

Strålsäkerhetsmyndighetens ställningstagande 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det går att vidga möjligheterna för ideella 

föreningar att erhålla stöd ur kärnavfallsfonden. SSM föreslår att stödet fortsatt ska 

omfatta insatser i samband med prövning av anläggningar för slutförvaring av använt 

kärnbränsle. Vidare föreslår SSM, så som även gäller enligt nuvarande reglering, att stödet 

ska begränsas till att avse anläggningar som ingår i ett sammanhållet system för hantering 

och slutförvaring av använt kärnbränsle, dvs. inkapslingsanläggningen (Clink) och 

anläggningen för slutförvar av använt kärnbränsle. Stöd bör även kunna ges till dess att 

regeringen har fattat beslut i frågan om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 

verksamhet (kärntekniklagen) och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 kap. 1 § 1 

miljöbalken.  

 

SSM föreslår att 4 § lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) samt att 32 och 33 §§ 

förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) ändras enligt vad som framgår av 

detta yttrande. 

 

SSM anser inte att ideella föreningar kan jämställas med kommuner med avseende på 

möjligheten att med stöd ur kärnavfallsfonden ge information till allmänheten. Miljö-

organisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) förslag om vidgade möjligheter för 

kommunerna att kunna få stöd ur kärnavfallsfonden föreslås bli behandlat i samband med 

det utredningsförslag som SSM i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden tidigare 

lämnat till regeringen
1
. 

 

De kostnadsmässiga konsekvenserna av SSM:s förslag uppskattas till mellan 7 och 14 

miljoner kronor i dagens penningvärde. Kostnaderna kommer att finansieras med medel ur 

kärnavfallsfonden.  

  

                                                      
1
 Se SSM:s utredningsrapport Dnr. SSM2011-4690 



 Sida 2 (11) 
 Dokumentnr: SSM2014-3240-2 

   
  
 

Ärendet 
MKG lämnade den 25 mars 2013 ett förslag till ändringar i finansieringsförordningen till 

regeringen, Förslaget innebär att tidsgränsen för hur länge ideella föreningar kan erhålla 

och använda medel ur kärnavfallsfonden förlängs. Regeringen överlämnade den 16 maj 

2013 skrivelsen till SSM (dnr M2013/1002/Ke). SSM yttrade sig i frågan i samband med 

den redovisning av myndighetens översyn av finansieringslagstiftningen (SSM2011-

4690), som överlämnades till regeringen i juni 2013. 

 

Ytterligare förslag till förändringar i stödet till ideella föreningar ur kärnavfallsfonden, 

med förslag till ändringar i finansieringslagstiftningen, fördes fram av Naturskydds-

föreningen och MKG i ett gemensamt yttrande till regeringen den 31 januari 2014 i 

organisationernas remissvar på den ovan nämnda översynen av finansierings-

lagstiftningen.  

 

Regeringen beslutade den 28 maj 2014
2
 att ge SSM i uppdrag att bedöma och analysera 

MKG:s förslag och vid behov föreslå författningsändringar samt att göra en konsekvens-

utredning av dessa. Uppdraget ska redovisas till senast den 31 oktober 2014.  

MKG:s förslag enligt de överlämnade skrivelserna 
MKG föreslår att finansieringslagen och finansieringsförordningen ändras så att det blir 

möjligt för ideella föreningar att ansöka om ekonomiskt stöd ur kärnavfallsfonden för att 

delta i samråd och miljöprövningar av dels alla typer av anläggningar för hantering och 

slutförvaring av kärnavfall och inte enbart anläggningar för hantering och slutförvaring av 

använt kärnbränsle, dels frågor som rör rivning av reaktorer.  

 

MKG föreslår att finansieringslagen och finansieringsförordningen ändras så  

- att kommuner och ideella föreningar jämställs vad gäller möjligheten att använda 

medel ur kärnavfallsfonden,  

- att vad som ska ingå i kärnavfallsavgiften med avseende på ideella föreningar 

vidgas, från att enbart avse lokalisering av anläggningar som rör hantering och 

slutförvaring av använt kärnbränsle samt samrådsförfaranden och yttranden i 

samband med tillståndsprövning av sådana anläggningar, till att allmänt omfatta 

arbete som avser frågor om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och 

annat radioaktivt avfall samt frågor som rör avveckling och rivning av 

kärntekniska anläggningar, 

- att stödet till ideella föreningar enbart ska gälla ideella föreningar som har till 

huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, 

- att regleringen av hur mycket varje förening kan erhålla per år tas bort och att det 

högsta belopp som kan utbetalas per kalenderår ändras från 3,5 miljoner till 

4 miljoner kronor, 

- att finansieringsförordningen ändras så att tidsgränsen för hur länge medel ur 

kärnavfallsfonden kan användas av ideella organisationer tas bort. 

 

Av skrivelserna framgår förslag till författningsändringar. 

 

                                                      
2
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Bedömning 

Gällande rätt 
Möjligheten att använda kärnavfallsfonden för stöd till ideella föreningar infördes den 

1 augusti 2004 genom en ändring i dåvarande lagen (1992:1537) om finansiering av 

framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. Förändringen infördes som en försöks-

verksamhet under fyra år. Medlen skulle få användas för frågor om lokalisering av 

anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle i den utsträckning och 

på de villkor som regeringen bestämde. När den nu gällande lagen trädde i kraft den 

1 januari 2008 behölls reglerna oförändrade.  

 

Enligt finansieringsförordningen ska stödet avse föreningens kostnader för att delta i 

samrådsförfaranden och yttranden som rör ansökan om tillstånd 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. 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
3
.   

 

Stöd till kommuner får användas för kommunernas kostnader för information till 

allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärn-

avfall.  

Betydelsen av stödet till miljöorganisationerna 
När möjligheten att använda kärnavfallsfondens medel för stöd till ideella föreningar i 

frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt 

kärnbränsle infördes i finansieringslagen år 2004, anförde regeringen följande som motiv 

för lagändringen: 

 

”Aldrig tidigare har Sverige stått inför en sådan komplex fråga där 

naturvetenskap och teknik möter samhällsvetenskap och humanistiska 

frågeställningar. Det långa tidsperspektivet, både vad gäller tiden fram till 

dess ett slutförvar kan tas i bruk och den tid som förvaret efter förslutning 

skall fungera, gör också projektet unikt. Komplexiteten i frågan om 

hanteringen och slutförvaret av det använda kärnbränslet ställer mycket 

höga krav på en allsidig belysning. Kommande beslut måste vara mycket 

väl förankrade hos alla intressenter. Detta förutsätter att också nationella 

ideella organisationer aktivt kan delta i samrådsförfarandet och anlita den 

sakkunskap som de behöver och har förtroende för. Det vore olyckligt om 

dessa organisationer på grund av bristande resurser skulle utestängas från 

förankringsarbetet. Att allmänheten skulle ges ökade möjligheter att aktivt 

delta i det utökade samrådet och stärkta resurser för att kunna ställa 

relevanta och väl underbyggda frågor höjer kvaliteten på det 

utredningsarbete som skall presenteras av den som söker tillstånd för en 

verksamhet.” 
4
   

 

SSM konstaterar att de förväntningar som regeringen hade när möjligheten för ideella 

föreningar att få ta del av medel ur kärnavfallsfonden öppnades stämmer väl överens med 

vad som sedan skett på området. Föreningarnas arbete i samband med miljökonsekvens-

                                                      
3
 Jfr 33 § finansieringsförordningen  

4
 Se prop. 2003/04:116, s. 56 
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beskrivningen och beredningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har, 

enligt SSM:s uppfattning, varit av stort värde för den allmänna debatten och kunskapen 

kring dessa frågor, vilket bidragit till både en ökad öppenhet och kvalitet i prövnings-

processen.  

 

Utöver MKG har även Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) och Sveriges 

Energiföreningars Riksorganisation (SERO) erhållit medel från kärnavfallsfonden. SSM 

beslutade under 2013 om utbetalningar enligt finansieringslagen till MKG med 2 425 tkr, 

Milkas med 925 tkr och SERO med 150 tkr, totalt 3,5 miljoner kronor. 

Finansieringslagens syfte och gällande principer 
Det primära syftet med finansieringssystemet är att säkra finansieringen av tillstånds-

havarnas kostnader för hantering och slutförvaring av verksamheternas restprodukter och 

avveckling och rivning av de kärntekniska anläggningarna samt den forskning och 

utveckling som krävs för att uppnå detta. Så långt det är möjligt ska finansieringssystemet 

utformas så att risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av 

tillståndshavarnas betalningsansvar minimeras.  

 

Det är tillståndshavarna som är skyldiga att genom kärnavfallsavgiften svara för 

finansieringen. Kärnavfallsavgiften är inte en skatt utan en avgift som tillståndshavarna 

betalar in till staten, som förvaltar medlen. Avgiftsmedel som inte går åt för hanteringen, 

slutförvaringen eller rivningen kommer att återbetalas till tillståndshavarna. 

 

I samband med att möjligheten till stöd för ideella föreningar från kärnavfallsfonden 

infördes, aktualiserades frågor om den legala grunden för att ålägga de avgiftsskyldiga 

tillståndshavarna ett ansvar för dessa kostnader. I detta sammanhang konstaterade 

regeringen följande (se prop. 2003/04:116 s. 56). 

”I miljöbalken är det tydligt reglerat att en verksamhetsutövare inte har 

någon skyldighet att täcka ideella föreningars rättegångskostnader i 

samband med överklagande av en dom eller ett beslut och vice versa. Dessa 

bestämmelser är emellertid begränsade till balkens prövningsförfarande och 

omfattar inte upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar och 

förfarandet med miljökonsekvensbedömning. Enligt 6 kap. 10 § 

miljöbalken är det den som har gjort en ansökan som skall stå för sådana 

kostnader. Något principiellt hinder mot att utsträcka detta betalningsansvar 

till att omfatta även andra deltagares kostnader föreligger inte. Regeringen 

gör dock bedömningen att det inte finns några andra fall där detta kan bli 

aktuellt.” 

Det är således klarlagt att det inom ramen för framtagandet av en miljökonsekvens-

beskrivning kan finnas ett betalningsansvar för den som ansöker om ett tillstånd också för 

kostnader som uppkommer hos övriga deltagare i processen. Lika klart är det att sökanden 

i ett ansökningsmål om miljöfarlig verksamhet inte har något ansvar för sakägarnas 

rättegångskostnader. Detta gäller även ideella föreningar (se prop. 1997/98:45 s. 469). 

SSM:s ställningstagande    
Som angetts ovan är det, enligt gällande reglering, möjligt att ge ideella föreningar 

ekonomiskt stöd som avser föreningarnas kostnader för att delta i samrådsförfaranden och 

formulera yttranden som rör ansökan om tillstånd, i syfte att följa och bedöma frågor som 

rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa 

och miljön. Stöd kan emellertid inte ges efter det att tolv månader har förflutit från det att 

tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts. Med utgångpunkt i 
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den planering som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har för arbetet med att 

komplettera ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle samt SSM:s 

och miljödomstolens planer för granskningen av denna, är det troligt att stödet till ideella 

föreningar kommer att upphöra under senare delen av 2016.  

 

De nuvarande bestämmelserna om ideella föreningars möjlighet till stöd från kärnavfalls-

fonden ansluter således till den reglering och den praxis som idag tillämpas vid 

miljöprövningsprocessen. Det stöd som kan utbetalas har en tydlig koppling till 

miljökonsekvensbeskrivningen och den beredning som sker i samband med framtagandet 

och bedömningen av denna.  

 

De förslag som MKG för fram i skrivelserna innebär en ny grund för att ge stöd till ideella 

föreningar, utan koppling till samrådsförfaranden enligt miljöbalken eller yttranden som 

rör ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom innebär förslaget 

betydande förändringar såväl avseende hur länge stöd kan ges, som beträffande stödets 

omfattning. SSM har tidigare yttrat sig i frågan om stöd till ideella föreningar och då 

anfört att ett utökat stöd skulle kunna betraktas som en ensidig möjlighet till ersättning 

från sökanden för rättegångskostnader i samband med miljöprövningen.
5
 Enligt förarbeten 

finns det emellertid inte något principiellt hinder mot att utsträcka betalningsansvaret.
6
 

 

SSM anser att det är rimligt att fortsatt stöd ges till ideella föreningar för insatser i 

samband med frågor om lokalisering och prövning av anläggningar för hantering och 

slutförvaring av använt kärnbränsle. Dels mot bakgrund av att komplexiteten i frågan om 

hanteringen och slutförvaret av det använda kärnbränslet ställer mycket höga krav på en 

allsidig belysning av frågan, dels att ett fortsatt stöd till ideella föreningar innebär en 

värdefull förankring hos intressenter och insyn i prövningsprocessen. Även syftet med 

finansieringssystemet, att risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som 

omfattas av tillståndshavarnas betalningsansvar minimeras, främjas av en allsidig 

granskning.  

 

SSM anser emellertid att det utvidgade stödet bör begränsas i tid och omfattning. Om 

stödet, så som föreslagits av MKG, skulle omfatta ideella föreningarnas arbete rent 

allmänt med frågor som rör dels hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och 

annat radioaktivt avfall, dels frågor som rör avveckling och rivning av kärntekniska 

anläggningar, skulle det innebära att stödet till föreningarna skulle kunna utgå under 

mycket lång tid framöver. MKG:s förslag om ett bredare stöd avviker också väsentligt 

från regeringens motiv vid införandet av möjligheten för ideella föreningar att få stöd med 

medel från kärnavfallsfonden, dvs. att frågan om slutförvar av använt kärnbränsle 

betraktades som ett unikt samhällsprojekt med stor komplexitet och långsiktighet.  

 

SSM anser därför att stödet bör avse specifika projekt som ingår i ett sammanhållet system 

för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, dvs. en inkapslingsanläggning 

(Clink) och en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Möjligheten att få stöd bör 

dock kunna utvidgas i tiden till att ges till dess att regeringen har fattat beslut i frågan om 

tillstånd enligt kärntekniklagen och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 kap. 1 § 1 miljö-

balken.  

 

I det fall regeringen beslutar om tillåtlighet enligt miljöbalken samt ger tillstånd enligt 

kärntekniklagen för uppförande, innehav och drift av en inkapslingsanläggning och ett 

                                                      
5
 Rapport, Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder 
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, s. 86.  
6
 prop. 2003/04:116 s. 56 
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slutförvar för använt kärnbränsle, regleras den fortsatta processen i ett förfarande med 

tillsyn, granskning och stegvisa godkännanden av SSM innan anläggningarna kan tas i 

drift. SSM godkänner för varje steg och anläggningsändring tillståndshavarens upp-

daterade säkerhetsredovisning för konstruktion, uppförande, provdrift och operativ drift. 

Det kan finnas anledning att återkomma till frågan om stöd till ideella organisationers 

möjlighet att få stöd för att följa utvecklingen även i denna process. Enligt industrins 

program för forskning, utveckling och demonstration (Fud) beräknas anläggningarna 

kunna tas i drift runt 2030. 

 

MKG:s förslag innebär vidare att kretsen av ideella föreningar, som kan erhålla stöd ur 

kärnavfallsfonden, begränsas till att enbart avse sådana föreningar som har till huvud-

sakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen. SSM ser inte något 

skäl att begränsa stödet på det sätt som MKG föreslår eftersom det kan finnas ideella 

föreningar med andra inriktningar som kan antas bli särskilt berörda.  

 

Enligt MKG:s förslag bör ideella föreningar likställas med kommuner. SSM anser att de 

kommuner, där kärntekniska anläggningar för slutförvar har föreslagits, har särskilda skäl 

att lokalt kunna lämna information till allmänheten. Kommunerna har också en skyldighet 

enligt 17 kap 6 § miljöbalken att yttra sig till regeringen i fråga om kommunen kan 

tillstyrka att verksamheten kommer till stånd eller inte. Skillnaden mellan kommuner och 

ideella föreningar bör därför kvarstå.  

 

Även beträffande kommunerna föreslår MKG en avsevärd utökning av möjligheterna till 

stöd ur kärnavfallsfonden. SSM har i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden 

tidigare föreslagit att en kommun ska kunna få stöd ur kärnavfallsfonden för kommunens 

kostnader för prövning av frågor om inkapslingsanläggning och slutförvaring av använt 

kärnbränsle. Stöd till kommunerna bör därför behandlas i samband med SSM:s tidigare 

utredningsförslag. 

 

MKG har föreslagit att gränsen för hur mycket varje förening kan erhålla per år tas bort 

och att det belopp som totalt kan utbetalas till ideella föreningar höjs. SSM:s uppdrag av 

regeringen att lämna synpunkter på MKG:s yttrande undantar en översyn av maxgränsen 

per kalenderår och SSM bedömer i denna utredning inte heller storleken på ersättningen 

till enskilda föreningar. Den konsekvensutredning som genomförts, se nedan, utgår ifrån 

nuvarande bestämmelser.  

Förslag till författningsändringar 
 

Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet 

 

SSM föreslår att 4 § 9 lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 

restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse: 
 

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 

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, 
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6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2, 

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, statens och kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor 

som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, samt 

9. kostnader för stöd till ideella föreningar för 

insatser i samband med frågor om lokalisering 

av anläggningar för hantering och slutförvaring 

av använt kärnbränsle. 

 

9. kostnader för stöd till ideella föreningar för 

insatser i samband med frågor om prövning av 

anläggningar för hantering och slutförvaring av 

använt kärnbränsle. 

 

 

Förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet  

 

SSM föreslår att 32 § andra stycket 1 och 33 § första stycket förordningen (2008:715) om 

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ha 

följande lydelse: 
 

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 

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. 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, 

 

   Stöd får endast lämnas till ideella 

föreningar som  

1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd 

som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken avseende 

anläggningar som ingår i ett sammanhållet 

system för hantering och slutförvaring av 

använt kärnbränsle eller yttrar sig över 

ansökningar enligt miljöbalken eller lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

avseende anläggningar som ingår i ett 

sammanhållet system 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 förening som ingår uppfyller kraven i 

2 och 4. 

 

   Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår och med totalt högst 

3,5 miljoner kronor per kalenderår. 

 

 
  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm#P16
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840003.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080715.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P4S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6P4S1N2
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Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 

 

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 

 

Stöd enligt 32 § ska avse föreningens 

kostnader för verksamhet som avses i  

32 § 1 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 det regeringen fattat 

beslut i frågan om tillstånd enligt 5 § 

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 

och prövat frågan om tillåtlighet enligt 17 

kap. 1 § 1 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.  

Konsekvensutredning 
Enligt uppdraget ska förslaget till författningsändringar åtföljas av en konsekvens-

utredning av förslagen i enlighet med 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvens-

utredning vid regelgivning. 

 

Som framgår av SSM:s yttrande upphör de ideella organisationernas möjlighet att erhålla 

ersättning från kärnavfallsfonden efter att tolv månader har förflutit från det att tillstånds-

ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för uppförande av slutförvar för använt kärn-

bränsle har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken, vilket bedöms inträffa 

under senare delen av 2016. 

  

SSM:s förslag till ändringar i finansieringslagen och finansieringsförordningen innebär i 

korthet att möjligheten för ideella föreningar att erhålla stöd utökas. SSM föreslår att 

stödet ska omfatta insatser i samband med prövningen av en anläggning för slutförvaring 

av använt kärnbränsle. Vidare föreslår SSM att stödet ska begränsas till att avse 

anläggningar som ingår i ett sammanhållet system för hantering och slutförvaring av 

använt kärnbränsle, dvs. inkapslingsanläggningen (Clink) och anläggningen för slutförvar 
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av använt kärnbränsle. Stödet bör utstäckas i tiden till att kunna ges till dess att regeringen 

har fattat beslut i frågan om tillstånd enligt kärntekniklagen och prövat frågan om 

tillåtlighet enligt 17 kap. 1§ 1 miljöbalken.  

 

Enligt de nuvarande planerna för granskning av ansökningarna om en inkapslings-

anläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle lämnar myndigheterna sina yttranden 

till regeringen 2017. Det innebär ett fortsatt stöd till ideella organisationer i ytterligare två 

år under förutsättning att regeringen fattar beslut 2018. Mot bakgrund av erfarenheterna 

från granskningen av ansökningarna, med begäran om omfattande kompletteringar och 

förändringar i ansökans omfattning, är det inte orimligt att anta att sluttidpunkten för de 

samtidigt pågående prövningarna kan komma att förskjutas ytterligare ett eller två år.    

 

I konsekvensbedömningen nedan har SSM utgått ifrån nuvarande maxgräns för stödet om 

3,5 miljoner kronor per kalenderår, varav maximalt 2,5 miljoner kronor per intresse-

organisation. 

 

Redovisning enligt 6 §  förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

 

 1. en beskrivning av vad man vill uppnå 

Skillnaden mot nuvarande system är att ett utökat stöd till ideella föreningar som 

möjliggör för ideella föreningar att yttra sig över ansökningar om tillstånd för 

anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt att kunna följa 

och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle samt slutförvaringens 

påverkan på människors hälsa eller miljön. Även tiden för vilken stöd kan utgå förlängs. 

Syftet med förändringen är att ge allmänheten ytterligare förutsättningar till insyn i 

prövningsprocessen, vilket motiveras av de positiva resultat som hittills uppnåtts genom 

de ideella föreningarnas medverkan samt genom att en allsidig granskning gynnar 

processen. 

 

 2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och 

vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 
Om någon reglering inte kommer till stånd upphör de ideella föreningarnas möjlighet till 

stöd tolv månader efter det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har 

kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken. Det innebär att allmänheten därefter 

inte har samma möjlighet till insyn i prövningsprocessen genom de intresseorganisationer 

som över tid har byggt upp kunskap och erfarenhet om slutförvarsfrågan.  

  

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De förslag som MKG för fram i skrivelserna innebär en ny grund för att ge stöd till ideella 

föreningar, utan koppling till samrådsförfaranden enligt miljöbalken eller yttranden som 

rör ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning. I miljöbalken är det tydligt 

reglerat att en verksamhetsutövare inte har någon skyldighet att täcka ideella föreningars 

rättegångskostnader i samband med överklagande av en dom eller ett beslut och vice 

versa. Dessa bestämmelser är emellertid begränsade till balkens prövningsförfarande och 

omfattar inte upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar och förfarandet med miljö-

konsekvensbedömning. Enligt 6 kap. 10 § miljöbalken är det den som har gjort en ansökan 

som ska stå för sådana kostnader. SSM:s förslag till författningsändringar innebär således 

ett avsteg från tidigare gällande principer enligt miljöbalken. Detta innebär att ändringen 

kan få konsekvenser för föreningars möjlighet till ersättning i andra sammanhang enligt 

miljöbalken. 
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I övrigt berörs följande organisationer av regleringen: 

- Ideella föreningar som uppfyller kraven för att söka medel ur kärnavfallsfonden. 

- Betalningsskyldiga till kärnavfallsfonden, dvs. reaktorinnehavarna. 

- Strålsäkerhetsmyndigheten som har att besluta om utbetalningar och granska 

mottagarnas medelsanvändning. 

 

 4. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och 

en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 

Bedömd merkostnad om förslagen genomförs är lägst 7 och högst 14 miljoner kronor. 

Kostnaden belastar kärnkraftsindustrin genom de avgifter som betalas till kärnavfalls-

fonden. Förändringen ger allmänheten ytterligare möjlighet till insyn i prövningsprocessen 

genom de intresseorganisationer som över tid har byggt upp kunskap och erfarenhet om 

slutförvarsfrågan.  

 

Konsekvensen av det alternativ MKG föreslår i sin skrivelse till regeringen, dvs. en 

breddning av stödet till att rent allmänt omfatta arbete som avser frågor om hantering och 

slutförvaring av kärnavfall samt frågor som rör avveckling och rivning av kärntekniska 

anläggningar, är mer oöverskådlig. MKG:s förslag innebär en ny grund för att ge stöd till 

ideella föreningar, utan koppling till samrådsförfaranden enligt miljöbalken eller yttranden 

som rör ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom innebär 

förslaget betydande förändringar såväl avseende hur länge stöd kan ges, som beträffande 

stödets omfattning. 

 

 5. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskaps-

ramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 

reglerar bl.a. finansiering och insyn. Av artikel 9 framgår att medlemsstaterna ska säker-

ställa att det nationella ramverket innehåller krav på att tillräckliga ekonomiska resurser 

finns tillgängliga när de behövs för genomförandet av de nationella programmen, särskilt 

för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, varvid vederbörlig hänsyn 

ska tas till det ansvar som de som genererar det använda kärnbränslet och det radioaktiva 

avfallet har. 

Vidare framgår av artikel 10 att medlemsstaterna bl.a. ska säkerställa att nödvändig 

information om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall görs tillgänglig 

för arbetstagarna och allmänheten. Denna skyldighet innefattar att säkerställa att den 

behöriga tillsynsmyndigheten informerar allmänheten inom sitt kompetensområde. 

Informationen ska lämnas till allmänheten i enlighet med nationell lagstiftning och 

internationella åtaganden, förutsatt att detta inte äventyrar andra intressen, bland annat 

säkerheten, som erkänns i nationell lagstiftning eller internationella åtaganden. 

Medlemsstaterna ska även säkerställa att allmänheten ges tillräckliga möjligheter att delta 

på ett effektivt sätt i beslutsprocessen för hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella åtaganden. 

De föreslagna författningsändringarna påverkar inte kravet enligt direktivet på att 

tillräckliga ekonomiska resurser ska finnas tillgängliga vid hantering av använt kärn-

bränsle och kärnavfall. Föreslagna ändringar förbättrar även möjligheten till insyn i 

beslutsprocessen för hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. De nya 
författningsändringarna överensstämmer därmed med vad som krävs enligt EU-rätten. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=2011%2F70%2FEuratom&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=sv&RechType=RECH_mot&Submit=S%C3%B6k
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=2011%2F70%2FEuratom&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=sv&RechType=RECH_mot&Submit=S%C3%B6k
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 6. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 

ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Ingen särskild hänsyn behöver tas till tidpunkten för ikraftträdande. Inga speciella behov 

av informationsinsatser bedöms vara nödvändig. 

 

Regleringen bedöms inte få effekter för företagens arbetsförutsättningar, konkurrens-

förmåga eller villkor i övrigt. 

 

 

___________________ 

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Avdelningschefen Johan 

Anderberg har varit föredragande. Enhetschefen Björn Hedberg och verksjuristen Anna 

Mörtberg har deltagit i handläggningen av ärendet. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Mats Persson 

    

 

 


