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103 33 STOCKHOLM

Kärnavfallsrådets synpunkter på Miljöorganisationernas
kärnavfallsgransknings (MKG) ansökan om extra medel ur
kärnavfallsfonden för 2011.
Miljödepartementets Dnr: M2010/3940/Mk

Ärendet
Miljödepartementet har begärt synpunkter från Kärnavfallsrådet på Miljöorganisationernas
kärnavfallsgransknings (MKG) ansökan om extra medel ur kärnavfallsfonden för
verksamhetsåret 2011.
Föreningen ansöker om 960 000 kr ur kärnavfallsfonden för budgetåret 2011, utöver de
2 500 000 kr som föreningen ansöker om hos Strålsäkerhetsmyndigheten för samma period.
Föreningens anser att generella kostnadsökningar och ett ökat antal mångfacetterade
frågeställningar av hög komplexitet som föreningen måste hantera inom samrådsförfarandet
motiverar ett ökat anslag.
Bakgrund
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 föreningar
och kalenderår och med totalt högst 3 miljoner kronor per kalenderår.
I 33 § första stycket framgår att den verksamhet som ryms inom föreningarnas användning av
medel ur fonden är att delta i samrådsförfaranden 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. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och
övriga administrativa kostnader men får inte avse kostnader för information riktad direkt till
allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.
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Kärnavfallsrådets synpunkter
Den kommande prövningen av en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle berör
många olika intressenter i samhället. Rådet anser mot den bakgrunden att det nuvarande stödet
till de ideella föreningarna är positivt för kärnavfallsfrågan eftersom det underlättar en bredare
diskussion. Det vore olyckligt om de ideella föreningarna på grund av bristande resurser inte
gavs samma möjligheter som hittills att medverka i diskussionerna.
Rådet konstaterar att generella kostnadsökningar har skett sedan 2005 då stödet infördes. I reala
termer (fast penningvärde) innebär det i praktiken ett minskat stöd till föreningarnas
verksamhet och rådet anser därför 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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