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Miljödepartementet

Miljörörelsens kärna vfa lls sekretariat,

Щ

Milkas
Tegelviks gatan 40
116 41 Stockholm

Miljörörelsens kärn avfallssekretariats överklagan de av
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om återbetalning av fondmedel

Regeringens beslut

Regeringen upphäver Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om
återbetalning a v fondmedel.
Ärendet

Strålsäkerhetsmyndigheten ha r genomfört en revision av hur Miljörörel
sens kärnavfallssekretariat (Milka s) ha r använt bevilja de medel ur kärn
avfallsfonden för åren 2009 och 2010. D e n 11 september 2011 antog
Strålsäkerhetsmyndigheten en granskningsrapport där bedömningen var
att kärnavfallsfondens medel inte kunde a nvända s för de kostnader som
avsåg informationsbroschyren "Varför inte kärnkraft" om 31 922 kronor,
dokumentärfilmen " O m bergen faller sönder  en suggestiv berättelse
om ura nja kt i de svenska fjällen" om 173 075 kronor och bidraget till
utställningen påNa tiona lga lleriet inför 25årsda gen a vTjernobylolycka n
om 10 000 kronor, dvs. kostnader om totalt 214 997 kronor. Strålsäker
hetsmyndigheten beslutade den 17 oktober 2011 att Milkas skulle åter
betala 214 997 kronor till kärna vfa llsfonden (dnr SSM20111844).
Milkas har överklagat beslutet och Strålsäkerhetsmyndigheten har
överlämnat överkla ga ndet till regeringen för prövning.
Skälen för regeringens beslut

A v 4 § 9 lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksa mhet följer att inbetalda
kärnavfallsavgifter kan användas för kostnader för stöd till ideella
föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering av
anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
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Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor omivilkenutsträekning medel
ikärnavfallsfonden får användas för stöd till ideella föreningar för
insatserisamband med frågor omlokalisering av anläggningar för
hantering oeh slutförvaring av använt kärnbränsle.
Enligt33^förordningen (2008^15) omfinansiellaåtgärderför hanteringen av restprodukter från kärntekniskverksamket får sådant stöd avse
enförenings kostnader för att deltaisamrådsförfarandenenligt^kap.
miljöbalken eller^e^lagen (1984^) omkärnteknisk verksamket oek
yttra sig e n l i g t 6 k a p . 8 ^ f ö r s t a styeket miljöbalken över ansökan om
tillstånd oeh miljökonsekvensbeskrivning för en anläggning för
hantering oeh slutförvaring av använt kärnbränsle samt föreningens
kostnader för att kunna följa oek bedöma frågor som rör slutförvaring av
använt kärnbränsle oek slutförvaringens påverkan på människors kälsa
eller miljön. Kostnaderna får omfattalönekostnader^lokalkostnader oeh
övriga administrativakostnader.Stödet får doek inte avse kostnader för
informationriktad direkt till allmänketenutövervad som avser det
utökade samrådsförfarandet.
E n l i g t 4 5 ^ f ö r o r d n i n g e n om finansiella åtgärder för kanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamket ska en ideell förening som kar
tagit emot stöd redovisa kur medlen kar använts förvarje kalenderår.
Det är viktigt att medel som betalas ut från kärnavfallsfonden användsi
enligket med vad som är tillåtetiförordningen om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.147^
anges därför attStrålsäkerketsmyndigketen ska revidera kurutbetalade
fondmedel har använts.Vid revisionen fannStrålsäkerhetsmyndigheten
att medlen kade använts felaktigt.
Det finns d o e k i n t e n å g o n b e s t ä m m e l s e i f ö r o r d n i n g e n om finansiella
åtgärder för kanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamket
om skyldighet för ideella föreningar att återbetala medel som kar använts
felaktigt. Det finns endast krav på att utbetalade avgiftsmedel som inte
har använts ska återbetalas eller avräknas mot kommande utbetalningar.
Detta är en brist oehStrålsäkerhetsmyndigheten har tidigare fått ett
uppdrag att se över det nu gällande regelverket om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet som ska
redovisasimaj2013.
Strålsäkerketsmyndighetens beslut om återbetalning börupphävas.
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