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Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med 
anledning av remissen rörande Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttrande angående MKG:s 
förslag i fråga om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden 

Miljödepartementet har 2015-12-18 skickat ut en remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttrande 
angående MKG:s förslag i fråga om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden. Naturskyddsföreningen och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, nedan kallade föreningarna, lämnar härmed in ett 
gemensamt yttrande över förslagen. 

1. Kort bakgrund 

I Sverige har det sedan 2004 funnits ett system som möjliggjort en finansiering av miljöorganisationers 
arbete med frågor som rör hantering av använt kärnbränsle. Systemet innebär att organisationerna kan 
söka medel ur kärnavfallsfonden för sitt arbete, som främst har gällt deltagande i samråd och 
miljöprövningar för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle samt kompetensuppbyggnad i frågor som 
rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
Regeringens avsikt med att införa detta system var att höja kvalitéten på det svenska arbetet med 
hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. En sådan kvalitetshöjning har blivit ett tydligt resultat 
av finansieringssystemet. Redan i Statskontorets utvärdering av miljöorganisationers användning av 
fondmedel från 2007 konstaterades att stödet lett till en mer allsidig belysning av slutförvarsfrågor i det 
då pågående samrådet rörande slutförvaring av använt kärnbränsle och att kvalitéten i samråden hade 
höjts. Sedan dess har samrådet slutförts och miljöprövningen av en ansökan pågår. Föreningarnas arbete 
och deras deltagande i samrådet och i miljöprövningen har bidragit till att juridiskt och i sakfrågor 
förbättra miljöprövningen. En viktig aspekt av föreningarnas deltagande är att det lett till att viktiga 
frågeställningar snabbare hamnat i fokus och att beslutsprocessen rörande slutförvaret därmed snabbare 
har fått fram det beslutsunderlag som behövs. 

Resultatet av finansieringssystemet har blivit att de svenska miljöorganisationerna kunnat bygga upp en 
långsiktigt hållbar kompentens inom kärnavfallsområdet. Miljöorganisationer har generellt sett 
begränsade medel och måste därför prioritera de områden de arbetar med. Om inte finansieringssystemet 
funnits hade med väldigt hög sannolikhet de svenska miljöorganisationerna inte engagerat sig nämnvärt i 
frågor som rör hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall. Utan finansieringssystemet hade inte den 
kvalitetshöjning av det svenska arbetet med frågor som rör använt kärnbränsle kommit till stånd. 

Miljöorganisationers deltagande i beslutsfattande rörande miljöfrågor är en viktig del av 
Århuskonventionens tillämpning. Århuskonventionen, som rör civilsamhällets rätt att delta i och påverka 
beslutsfattandet inom miljöområdet, är i svensk lagstiftning i stora delar införd i miljöbalken där 
miljöorganisationer har särskild talerätt. I Sverige och i andra länder finns det olika system för att se till 



- 2 - 

att miljöorganisationer har tillräckliga resurser för att delta i beslutsfattande inom olika områden som har 
miljöpåverkan. Det är en generell trend att det uppmärksammas hur viktigt det är att civilsamhället har 
tillräckliga resurser för att konstruktivt och med egen kompetens kunna delta i beslutsprocesser. Detta 
gäller inte minst inom området som rör hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och 
internationellt uppmärksammas det svenska finansieringssystemet för miljöorganisationer som ett gott 
exempel. 
Den ideella föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, erhåller sedan 2005 medel 
ur kärnavfallsfonden. Föreningens största medlemsförening är Naturskyddsföreningen. MKG och 
Naturskyddsföreningen samarbetar när det gäller att formellt delta i olika samråds- och 
miljöprövningsprocesser rörande hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall, inklusive 
finansieringsfrågor. 

Sedan finansieringssystemet för miljöorganisationer infördes 2004 har det i stort sett varit oförändrat. 
Lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 
finansieringslagen, har inte ändrats alls i denna fråga. I förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder 
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringsförordningen, har endast små 
förändringar gjorts. Dels har beloppet som kan erhållas av föreningar höjts vid ett tillfälle. Dels har 
förordningen anpassats så att det har varit möjligt för miljöorganisationer att erhålla medel för att delta i 
miljöprövningar rörande använt kärnbränsle och inte endast deltagande i samråd vilket avsågs 
ursprungligen. 
MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen sedan några år tillbaka verkat för att 
finansieringslagstiftningen rörande organisationers medel ska moderniseras på ett sätt som gör det möjligt 
att använda medlen långsiktigt och med en större bredd vad gäller de frågeställningar som medlen kan 
användas till idag. En sådan modernisering skulle vara ett led i att permanenta ett framgångsrikt och 
internationellt uppmärksammat finansieringssystem. Systemet skulle då vara en del av svenska 
regeringarnas intention sedan decennier att se till att det finns resurser för svenska miljöorganisationer att 
delta i beslutsfattande rörande miljöfrågor. I detta avseende är Sverige ett gott exempel internationellt vad 
gäller Århuskonventionens implementering. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har på uppdrag av regeringen yttrat sig över föreningarnas förslag på 
åtgärder för att finansieringslagstiftningen rörande miljöorganisationers användning av medel ur 
kärnavfallsfonden moderniseras och permanentas. Denna remiss gäller det yttrande som SSM skickat till 
regeringen den 31 oktober 2014. SSM:s yttrande ger synpunkter både på ett förslag inskickat av MKG till 
dåvarande Miljödepartementet den 25 mars 2013 och ett reviderat förslag från Naturskyddsföreningen 
och MKG som ingick i föreningarnas gemensamma remissyttrande den 31 januari 2014 över SSM:s 
förslag till ny finansieringslagstiftning. SSM har inte observerat att MKG även skickat in ett 
kompletterande förslag till Miljödepartementet den 20 augusti 2013. Samtliga skrivelser finns som bilagor 
till detta yttrande. 

2. De aktuella frågeställningarna 

Föreningarna menar generellt att SSM i sitt yttrande inte tagit hänsyn till den bredare bilden av behovet 
av att ha ett modernt och långsiktigt finansieringssystem för miljöorganisationers deltagande i 
beslutsprocesser rörande hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall, inklusive rivning av 
kärntekniska anläggningar. SSM motsätter sig i stor utsträckning de förslag som föreningarna lägger 
fram. I huvudsak framförs två argument för detta som bägge härrör från den tidpunkt för över 10 år sedan 
då det nuvarande finansieringssystemet infördes 2004.  
Det ena argumentet är att det är möjligt att se en finansiering av miljöorganisationer ur kärnavfallsfonden 
som ett sätt för kärnkraftsindustrin att tvingas finansiera motparten i miljöprövningar. Detta argument är 
överspelat sedan många år tillbaka i och med att regeringen både infört den ursprungliga lagstiftningen 
och sedan ändrat den för att tillåta just deltagande i miljöprövningar rörande använt kärnbränsle. 

Det andra argumentet som SSM framför för att motsätta sig föreningarnas förslag är att de inte ingick i 
det ursprungliga beslutsunderlaget från 2004 när det nuvarande finansieringssystemet infördes. 
Föreningarna menar att det är upp till varje regering att ta beslut som ligger i tiden vid beslutstillfället. 
Det har gått över tio år sedan beslutet 2004. När regeringen nu genomför ett arbete med att generellt sett 
modernisera finansieringslagstiftningen så bör regeringen grunda sitt beslut på ett aktuellt beslutsunderlag 
i den aktuella situationen och inte på ett historiskt beslutsunderlag. Särskilt när det tidigare 
beslutsunderlaget redan är ytterligare överspelat genom mellanliggande regeringsbeslut. 
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2.1 Ska miljöorganisationers möjlighet att erhålla medel ur fonden tidsbegränsas? 
Föreningarna har föreslagit att tidsbegränsningen för hur länge fondmedel ska användas av 
miljöorganisationer tas bort. Föreningarna menar att det är rimligt att regeringen tar bort denna rätt i 
framtiden men att ett sådant beslut bör vara föremål för en utredning innan det tas. Detta för att 
avveckling av verksamheter som är beroende av fondmedel ska kunna göras på ett ordnat sätt. 
Skälet till att ta bort en specifik koppling av användning av medel till en viss händelse i en viss 
miljöprövningsprocess är dessutom att det är oklart varför just denna tidpunkt är den som ger ett önskat 
resultat. Just vad gäller miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle är det oklart hur 
länge processen kommer att fortsätta efter ett eventuellt regeringsbeslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. 
Det kan vara fråga om överklaganden och en lång process för att bestämma villkoren för tillstånd. 

Eftersom föreningarna dessutom föreslår att användningsområdet för medel bör vidgas till att gälla 
hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer blir det ännu mer ohanterligt att 
koppla användningen av medel till en viss tidpunkt i en viss rättsprocess. 

SSM föreslår i sitt yttrande att medel ska kunna användas till dess att regeringen prövat frågan om 
tillåtlighet för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken och tagit beslut om att ge 
tillstånd enligt kärntekniklagen. Detta är en förbättring jämfört med nuvarande skrivning i 
finansieringsförordningen som anger att medel kan användas tills 12 månader efter en kungörelse av 
ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. 

Ett problem är dock att de beslut som SSM vill använda som tidpunkt med all sannolikhet inte tas vid 
samma tidpunkt. Först kommer regeringen att pröva tillåtligheten enligt balken, men först när domstolen 
gett tillstånd med villkor kommer förmodligen regeringen att ge tillstånd med villkor enligt 
kärntekniklagen. Detta har varit tidigare praxis i beslut om kärntekniska anläggningar. Det är svårt att 
bedöma hur lång tid det tar mellan besluten, men det kan eventuellt ta flera år. Den formulering som SSM 
förslagit är inte ändamålsenlig och visar på hur svårt det är att i förväg ange en slutpunkt för användning 
av medel utan att ha en klar bild av varför det ska ske just då. 

Föreningarna vidhåller sitt förslag om att ta bort tidsgränsen i finansieringsförordningen. 
Med tanke på att den nuvarande tidsgränsen för hur länge medel kan användas ur fonden är 12 månader 
efter kungörelse av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, och att miljödomstolen 
angett att en sådan kungörelse ska komma i januari 2016, anser föreningarna att regeringen bör 
genomföra en förändring av finansieringsförordningen redan under våren så att hanteringen av 
ansökningar av medel för 2017 under hösten inte påverkas av nuvarande förordningstext. Föreningarna 
har uppmärksammat att en proposition om ett nytt finansieringssystem inte finns med på regeringens 
propositionslista för våren 2016. Att invänta en ny finansieringsförordning med anledning av en ny lag 
skulle ta för lång tid. 

2.2 Ska miljöorganisationer endast få använda medel för att arbeta med frågor som rör använt 
kärnbränsle? 
Föreningarna har framfört att det vore ändamålsenligt att vidga möjligheterna för miljöorganisationer att 
använda fondmedel för arbete med använt kärnbränsle till att också inkludera annat radioaktivt avfall 
samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar. Samma kvalitetsökning som skett i 
beslutsprocessen rörande använt kärnbränsle skulle då kunna åstadkommas inom andra närliggande 
områden.  

Den ursprungliga avsikten med att införa finansieringssystemet var att öka kvaliteten i beslutsprocesser 
rörande använt kärnbränsle var riktig eftersom det inte fanns några andra beslutsprocesser rörande 
radioaktivt avfall eller rivning av reaktorer vid den tidpunkten. Men på grund av att lagstiftningen inte 
ändrats sedan dess har inte miljöorganisationer kunnat delta med fondmedel i samrådet och den pågående 
miljöprövningen rörande tillbyggnaden av det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, 
SFR, med ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2. Föreningarna menar att detta 
inte kan ha varit avsikten hos beslutsfattarna som 2004 antog den nuvarande finansieringslagen.  

Föreningarna anser att det finns behov att ett långsiktigt och hållbart finansieringsstöd för 
miljöorganisationer att arbeta brett med kärnavfalls- och rivningsfrågor. För att detta ska vara möjligt 
måste först punkt 9 i 4§ i finansieringslagen ändras så att ideella föreningar kan använda fondmedel för 
arbete med frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, 
och avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.  
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När en sådan lagändring är gjord kan finansieringsförordningen ändras för att reglera vad 
miljöorganisationer ska kunna använda fondmedel för att arbeta med. Det är till och med möjligt att 
behålla nuvarande begränsningar, men föreningarna anser att lagen bör ändras i samband med att en ny 
lagstiftning tas fram. Även om inte regeringen vill ändra på nuvarande användningsområde så möjliggör 
en bredare formulering i lagen att framtida regeringar inte i onödan inskränks av lagtexten. 

Föreningarna har i en bilaga till deras gemensamma yttrande den 31 januari 2014 över förslag på ny 
finansieringslagstiftning gett förslag på ny lagtext. Förslaget ser över både 8:e och 9:e punkten i 
nuvarande lagtext för att åstadkomma en så bred möjlighet till användning av fondmedel som möjligt för 
staten, kärnavfalls- och kärnkraftskommuner och miljöorganisationer. 

2.3 Övriga frågor 
I den bilaga som nämns ovan föreslår även föreningarna bredare förändringar av 
finansieringsförordningen som ligger i linje med den modernisering som föreningarna vill åstadkomma. 
Generellt sett innebär förändringsförslagen en kraftig förenkling av den nuvarande texten som är snårig 
och innehåller olika villkor som är svåra för den kontrollerande myndigheten, SSM, att bedöma när 
användning av medel ska revideras. I bilagan, som även bifogas detta yttrande, finns kommentarer som 
förklarar de olika förändringsförslagen. 

Föreningarna vill påpeka att det medlemsantal på 1 000 medlemmar i en förening som finns i nuvarande 
lagtext kanske bör samordnas med miljöbalkens antal medlemmar som behövs i en förening samt hur 
länge föreningen ska ha existerat för att kunna föra talan i miljöprövningar. 

3. Avslutande kommentar 

Föreningarna vill slutligen uppmana regeringen att se till att finansieringslagstiftningen vad gäller 
miljöorganisationers möjlighet att använda medel ur kärnavfallsfonden moderniseras och görs långsiktigt 
hållbar och bredare. Sverige är i detta avseende ett internationellt föredöme och används som exempel på 
ett framgångsrikt finansieringssystem. 
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