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Stöd till MKG för arbete med använt kärnbränsle 
och annat radioaktivt avfall under 2021 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar Miljörörelsens kärnavfallsgranskning (MKG) 

stöd med 2 200 000 kronor för kalenderåret 2021. Det beviljade stödet kommer att av-

räknas med ett belopp motsvarande ej förbrukade medel efter den slutliga redovisningen 

av medelsanvändningen för 2020.  

 

Utbetalningar sker vid två tillfällen. Den första utbetalningen sker omgående mot rekvi-

sition. Vid utbetalningen av medel för den andra delen av året görs eventuella avräkningar 

för de delar av stödet som har utbetalats för 2020, men inte förbrukats. 

 

MKG ska senast den 31 mars 2022 redovisa medelsanvändningen för 2021 till SSM. 

Redovisningen ska vara granskad och godkänd av en auktoriserad revisor.  

Ärendet 
Den 22 januari 2021 lämnade MKG in en ansökan om statligt stöd för arbete med slut-

förvarsfrågor (SSM2020-6867-5). MKG är en förening med Fältbiologerna, Naturskydds-

föreningen och dess lokala organisationer i Kalmar, Uppsala och Skåne län samt 

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar som medlemsföreningar. Sedan 

2019 är även Jordens vänner (tidigare medlem i Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, 

Milkas) medlemsförening i MKG.  

 

Föreningen har under tidigare år fått ersättning från kärnavfallsfonden och för 2017 även 

från Naturvårdsverket. 
 

Det stöd som tidigare utgick från kärnavfallsfonden, med stöd av lagen (2006:647) om 

finansiering av kärntekniska restprodukter och förordningen (2017:1179) om finansiering 

av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen), var kopplat till samrådsproces-

sen för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och upphörde i och med att ett år 

förflutit från att ansökan kungjordes.  

 
I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att ideella miljöorganisationer ska 

kunna få statligt stöd för att följa den fortsatta processen avseende slutförvar för använt 

kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Sedan 2018 har stödet utdelats från SSM:s 

anslag.  
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Av myndighetens regleringsbrev för 2021 framgår att högst 3 000 000 kronor får använ-

das för stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta nationellt och internationellt med 

frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.  

 

MKG ansöker om 2 800 000 kronor.  

Skälen för beslutet 
SSM har efter utvärdering av MKG:s ansökan gjort bedömningen att MKG ska beviljas 

stöd med 2 200 000 kronor för arbete med frågor avseende använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall. I det följande kommenterar SSM skälen för beviljat belopp och vad 

medlen får användas till.  

Kriterier för att erhålla stöd  

SSM bedömer att MKG uppfyller kriterierna för att erhålla statligt stöd, samma kriterier 

som har tillämpats enligt finansieringsförordningen förutom att stödet inte längre är kopp-

lat till samrådet för kärnbränsleförvaret. Kraven innebär bl.a. att miljöorganisationerna 

inte har näringsverksamhet som huvudsaklig inkomstkälla och har minst 1 000 medlem-

mar eller är en sammanslutning av ideella föreningar som tillsammans har minst 

1 000 medlemmar. MKG har angivit att föreningen, genom sina medlemsorganisationer, 

vid utgången av 2019 som lägst hade 237 000 enskilda medlemmar. 

Formella krav på ansökan  

MKG:s ansökan uppfyller de formella krav som SSM ställer på underlaget. MKG har bl.a. 

inkommit med verksamhetsplan och budget för 2021, stadgar och protokoll från årsmötet 

2020 samt intyg om medlemsantal och att MKG inte bedriver näringsverksamhet. MKG 

har även bifogat en preliminär verksamhetsberättelse och resultaträkning för 2020. 

Stödets användning  

Stödet får användas till att täcka kostnader för arbete med frågor som rör använt kärn-

bränsle och annat radioaktivt avfall i Sverige, med fokus på slutförvaring och påverkan på 

människors hälsa eller miljön.  

 

För att få medel från SSM behöver det finnas ett tydligt samband mellan aktiviteten, t.ex. 

en konferens, och frågor om använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.   

 

Stödet får användas både till pågående och kommande prövningar av anläggningar som 

syftar till att slutförvara använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall såsom utbygg-

naden av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR), anläggningar ingå-

ende i ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (Clink och Kärn-

bränsleförvaret) samt det kommande förvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall 

(SFL). Ersättning ges även för granskning av industrins Fud-program och yttranden över 

dessa.  

 

Stöd får användas för deltagande i nationella och internationella konferenser i syfte att in-

hämta kunskap för att kunna bedöma frågor avseende använt kärnbränsle och annat radio-

aktivt avfall i Sverige.  

 

Medel från SSM ska inte användas för att lämna remissyttranden över andra länders arbete 

med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.  

 

Stöd får användas till kostnader för information riktad till allmänheten med syfte att bidra 

till att beslut som rör frågor om använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall får en 

allsidig belysning.  
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Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa 

kostnader.  

 

För en arbetsinsats där ersättning erhålls från annat håll ska inte medel från SSM an-

vändas.  

 

SSM rekommenderar MKG att alltid rådfråga myndigheten om föreningen överväger att 

genomföra en insats där det är oklart om denna kan finansieras med medel från SSM. 

Fördelning av medlen  

Beslutet innebär ingen förändring i medelsfördelningen från föregående år. SSM ser ett 

värde att i möjligaste mån behålla en kontinuitet i medelsfördelningen.  

 

Mot bakgrund av ovanstående beviljas MKG 2 200 000 kronor för 2021.  

Redovisning av medelsanvändningen  

För att förbättra myndighetens möjligheter att följa upp verksamheten ska redovisning av 

medelsanvändningen ske per aktivitet med motivering av avvikelser mot planerad verk-

samhet i ansökan för 2021. 

 

En sammanställd lista på konferenser, seminarier, studieresor etc. som föreningen har 

deltagit i under året där datum, plats och tema/namn/syfte framgår underlättar SSM:s 

granskning. 

 

Medelsanvändningen för 2021 ska redovisas till SSM senast den 31 mars 2022. Redovis-

ningen ska vara granskad och godkänd av en auktoriserad revisor. I samband med revi-

sionen ska det även intygas att det statliga stödet har använts på avsett sätt. 

 

Detta beslut om utbetalning av medel för 2021 innebär inget godkännande av medels-

användningen för föregående år.   

Hur beslutet överklagas 
I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. 

___________________ 

I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Utredaren Annika Bratt har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren Bengt Hedberg, 

avdelningschefen Johan Anderberg, enhetschefen Ansi Gerhardsson, avdelningschefen 

Johan Gistorp och chefsjuristen Ulf Yngvesson deltagit.  

 

Detta beslut expedieras utan underskrift. 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Nina Cromnier 

   Annika Bratt 
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Bilagor 
1. Hur ett beslut överklagas 

För kännedom 
1. Miljödepartementet  

2. Östhammars kommun  

3. Oskarshamns kommun  

4. Svensk kärnbränslehantering AB 
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