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Kärnavfallsrådets synpunkter på Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgransknings (MKG) förslag på ändringar i förordningen 
(2008:715) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet. 
 
Miljödepartementets Dnr: M2010/3942/Mk 
 
Ärendet 
Miljödepartementet har begärt synpunkter från Kärnavfallsrådet på Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgransknings (MKG) förslag på ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella 
åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 
finansieringsförordningen. Föreningen föreslår att förordningen ändras i två avseenden. För 
det första att tidsgränsen för hur länge frivilliga organisationer kan erhålla stöd ur 
kärnavfallsfonden antingen ska tas bort helt, eller att den relateras till tidpunkten när 
regeringen tar ett beslut om tillåtlighet för slutförvarssystemet. För det andra att det totala 
beloppet som kan sökas av organisationer ur kärnavfallsfonden höjs från 3 miljoner kronor till 
4 miljoner kronor per år och att gränsen för medel till en enskild förening tas bort.  
 
Bakgrund 
MKG har sedan 2005 erhållit medel ur kärnavfallsfonden för att delta i samrådsförfarandet 
enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 b § tredje stycket 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. 
Enligt 32 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter 
från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) kan stöd enligt kapitel 4 § 9 lagen 
(2006:647) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(finansieringslagen) lämnas till ideella föreningar med högst 2,5 miljoner kronor per förening 
och kalenderår och med totalt högst 3 miljoner kronor per kalenderår. 
 
Kärnavfallsrådets synpunkter 
Kärnavfallsrådet anser att stödet till de ideella föreningarna enligt finansieringsförordningen 
har bidragit till en bredare diskussion i slutförvarsfrågan under samrådsförfarandet enligt 6 
kap. miljöbalken. Rådet anser att det är viktigt att ideella föreningar ges förutsättningar att 
delta i prövningen av tillståndsansökan enligt miljöbalkens bestämmelser genom att förbereda 
och lämna skriftliga synpunkter på ansökan och delta i miljödomstolens huvudförhandling.  
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Däremot anser inte rådet att tidsgränsen för hur länge frivilliga föreningar kan erhålla stöd ur 
kärnavfallsfonden ska tas bort helt eller relateras till tidpunkten när regeringen tar ett beslut 
om tillåtlighet för slutförvarssystemet.   

Angående MKG:s förslag att det totala beloppet som kan sökas av ideella organisationer ur 
kärnavfallsfonden höjs från 3 miljoner kronor till 4 miljoner kronor per år, hänvisar 
Kärnavfallsrådet till sitt yttrande till Miljödepartementet över MKG:s ansökan om extra 
medel ur kärnavfallsfonden för 2011 (dnr 23/10). Där framgår att rådet anser att det är rimligt 
att beloppen enligt 32 § finansieringsförordningen (2008:715) justeras efter en 
indexberäkning.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson och vice 
ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm. Ärendet har beretts av kanslisekreterare Holmfridur 
Bjarnadottir och kanslichef Eva Simic.  
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