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Stöd till Miljöorganisationernas kärnavfalls-
granskning för arbete med använt kärnbränsle 
och annat radioaktivt avfall under 2018 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 

(MKG) stöd med 2 000 000 kronor för kalenderåret 2018. 

 

MKG ska senast den 31 mars 2019 redovisa medelsanvändningen till SSM. Redovis-

ningen ska vara granskad och godkänd av föreningens revisorer.  

Ärendet 
Den 28 februari 2018 lämnade MKG in en ansökan om statligt stöd för arbete med slut-

förvarsfrågor. MKG är en förening med Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen, med 

dess lokala organisationer i Kalmar, Uppsala och Skåne län, samt Opinionsgruppen för 

säker slutförvaring i Östhammar som medlemsföreningar. MKG 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 samråds-

processen för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och upphörde att gälla i 

och med att ett år förflutit från att ansökan kungjordes. 

 

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att ideella miljöorganisationer ska 

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

kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Stödet ska utdelas från Strålsäkerhetsmyndig-

hetens anslag. Av myndighetens regleringsbrev framgår att högst 3 miljoner kronor får 

användas för långsiktigt stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta med frågor avse-

ende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Ansökningarna från ideella för-

eningar för 2018 omfattar totalt 4,8 miljoner kronor, varav MKG ansöker om 3 miljoner 

kronor. 

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

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

medlen får användas till. 

 

Utgångspunkten för SSM:s krav på ansökningar om statligt stöd är att dessa i möjligaste 

mån ska överensstämma med de tidigare kraven enligt finansieringsförordningen.  

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 

kopplat till samrådet för kärnbränsleförvaret. Kraven innebär bl.a. att miljöorganisation-

erna inte har näringsverksamhet som huvudsaklig inkomstkälla och har minst 1 000 med-

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

1 000 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 2018, stadgar och protokoll från årsmötet 

2017 samt intyg om medlemsantal och att MKG inte bedriver näringsverksamhet. MKG 

har även bifogat ett utkast till verksamhetsberättelse för 2017.   

Stödets användning  

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att ideella miljöorganisationer ska 

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

bränsle och annat radioaktivt avfall. Ett statligt stöd skulle underlätta för föreningar att 

även i fortsättningen följa slutförvarsprocessen. 

 
SSM bedömer att stödet i första hand bör användas till att täcka kostnader för att kunna 

följa och bedöma frågor som rör slutförvaring i Sverige av använt kärnbränsle och annat 

radioaktivt avfall samt slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Det är 

en skillnad mot tidigare, då stödet var knutet till samrådsprocessen för slutförvaring av 

använt kärnbränsle. Med slutförvaring avser SSM i detta sammanhang radioaktivt avfall 

som har lämnat anläggningen där avfallet har producerats för att slutligt omhändertas.  
 

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

syftar till att slutförvara använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Ersättning ges 

även för granskning av industrins Fud-program och yttranden över dessa.  

 

Stöd kan beviljas för deltagande i nationella och internationella konferenser i syfte att 

inhämta kunskap för att kunna bedöma slutförvarsprocessen i Sverige. Att medverka i 

internationella sammanhang i andra avseenden, t.ex. genom ordförandeskap i arbets-

grupper eller genom att finansiera internationella arrangemang, bedömer SSM inte är i 

linje med syftet för statligt stöd till miljöorganisationer. Medel från SSM ska inte heller 

användas för att lämna remissyttranden över andra länders slutförvar.  

 

Konferenser som avser Århuskonventionen och dess implementering bedömer SSM ligger 

utanför det område som ska omfattas av statligt stöd, då Århuskonventionen inte har direkt 

bäring på slutförvaring av använt kärnbränsle utan är av mer generellt intresse. För det fall 

avsikten är att inhämta kunskap avseende miljöorganisationernas roll vid tillämpningen av 

Århuskonventionen, som den är implementerad i svensk lagstiftning och kopplat till frågor 

som rör använt kärnbränsle eller annat radioaktivt avfall, kan ersättning beviljas för 

deltagande om föreningen kan styrka att det är syftet. 

 

Stödet får inte användas till kostnader för information riktad direkt till allmänheten i syfte 

att påverka den allmänna opinionen. Med detta avses framtagande och distribution av 

kampanjmaterial eller liknande.  
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Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa 

kostnader. 

 

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. En 

sådan aktivitet kan vara MKG:s deltagande i partikongresser för att informera om kärn-

avfallsfrågor.  

Fördelning av medlen  

För att i möjligaste mån behålla en kontinuitet har hänsyn tagits till tidigare års fördelning 

av medel. 

Redovisning av medelsanvändningen 

Beträffande anordnande av och deltagande i konferenser, seminarier, studieresor m.m. är 

det särskilt viktigt att i redovisningen till SSM bifoga inbjudan eller annan dokumentation 

som visar innehållet och syftet. En sammanställd lista på konferenser, seminarier, studie-

resor etc. som föreningen har deltagit i under året där datum, plats och tema/namn/syfte 

framgår underlättar SSM:s granskning. Det är även viktigt att syftet anges i underlag för 

att begära ersättning för t.ex. hotell- och resekostnader.  

 

Om broschyrer, filmer m.m. tas fram vill SSM att dessa skickas i samband med redovis-

ningen för att SSM ska ta del av innehållet alternativt att de finns tillgängliga och ned-

laddningsbara på aktuell hemsida. I verksamhetsberättelsen bör det framgå vilka filmer, 

broschyrer och andra typer av skrifter som har bekostats med statliga medel. Stöd ges inte 

till information riktad direkt till allmänheten i syfte att påverka den allmänna opinionen.  

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

 

Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM. 

___________________ 

I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Annika Bratt har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan 

Anderberg, enhetscheferna Ansi Gerhardsson och Annika Åström, utredarna Bengt 

Hedberg och Menzareta Kopic Lind samt chefsjuristen Ulf Yngvesson deltagit. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Mats Persson 

 

   Annika Bratt 
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Bilagor 
1. Hur ett beslut överklagas 

För kännedom 
1. Miljö- och energidepartementet 

2. Östhammars kommun 

3. Oskarshamns kommun 

4. Forsmarks Kraftgrupp AB 

5. OKG AB 

6. Ringhals AB 

7. Barsebäck Kraft AB 

8. Svensk kärnbränslehantering AB 
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Bilaga 1 

Hur ett beslut överklagas 
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

 

Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

– Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. 

– Besöksadress: Solna strandväg 96, Solna. 

 

I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och varför. 

Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det 

att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm 

för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten ändrar beslutet på det sätt som har 

begärts. 
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