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Information om statligt stöd för arbete med använt 
kärnbränsle och annat radioaktivt avfall  

 

Syfte med stödet  
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. Detta efter att det stöd som tidigare utgick från 

kärnavfallsfonden, kopplat till samrådsprocessen för ansökan om ett slutförvar för använt 

kärnbränsle, upphört att gälla. Det statliga stödet sker genom anslag till Strålsäkerhets-

myndigheten (SSM). Myndigheten har totalt 3 miljoner kronor att fördela under 2020. 

Användningsområden  
Stödet bör i första hand 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. Med slutförvaring avser 

SSM i detta sammanhang radioaktivt avfall som har lämnat anläggningen där avfallet har 

producerats för att slutligt omhändertas. 

  

Exempel på aktiviteter där stödet får användas: 

- pågående och kommande prövningar av anläggningar som syftar till att 

slutförvara använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall  

- granskning av industrins Fud-program och yttranden över dessa  

- deltagande i nationella och internationella konferenser i syfte att inhämta kunskap 

för att kunna bedöma slutförvarsprocessen i Sverige 

Kriterier för att erhålla stöd  
Statligt stöd kan sökas av miljöorganisationer som inte har näringsverksamhet som 

huvudsaklig inkomstkälla och har minst 1 000 medlemmar eller är en sammanslutning av 

ideella föreningar som tillsammans har minst 1 000 medlemmar.  
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Formella krav på ansökan  
Till ansökan om statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor ska nedanstående underlag 

bifogas och följande information framgå:  

1) Ansökan undertecknad av ordförande/annan firmatecknare. Ansökan behöver vara 

undertecknad av behörig företrädare för föreningen.  

2) Endast en ansökan ska bifogas per förening. Medlemsföreningar behöver inte skicka 

in egna ansökningar, men det ska av ansökan framgå vilka föreningar som ingår.  

3) Avsiktsförklaring. Syftet med verksamheten som ansökan avser ska anges.  

4) Revisorsintyg som intygar föreningens medlemsantal och att föreningen inte bedriver 

näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla.  

5) Budgetplan. En närmare beskrivning kring vad som ingår i kostnadsposterna, särskilt 

kring de som överstiger belopp på 200 tkr och om det rör informationsmaterial och 

konsulttjänster. Vad för slags informationsmaterial avser föreningen att ta fram och vad 

ska konsulterna granska eller utreda.  

6) Verksamhetsplan. Av verksamhetsplanen ska endast planerade aktiviteter som ska 

finansieras med statligt stöd framgå. Andra typer av aktiviteter som föreningen finansierar 

med andra medel är inte relevant för SSM:s granskning av ansökningar.  

I verksamhetsplanen ska de planerade aktiviteterna ha en tydlig och relevant koppling till 

de områden som ideella miljöorganisationer får använda medel till. Detta måste kunna 

styrkas av föreningarna.  

7) Föreningens stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och 

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrollerar 

styrelsens verksamhet utses. (De enskilda medlemsföreningarna behöver inte skicka sina 

stadgar).  

8) Föreningens årsstämmoprotokoll.  

9) Verksamhetsberättelse med en beskrivning kring vad föreningen hittills har 

genomfört under föregående år med stöd av medel som tidigare har erhållits.  

Sista ansökningsdag 
Sista ansökningsdag för att få statligt stöd är den 15 januari 2020 

 


