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Utredning ”rörande högaktivt avfall från kärnkraftverk”
Grund för program för kärnavfallet

Utredningens förslag
• Mellanlagring av använt kärnbränsle i central lageranläggning i avvaktan på

upparbetning
• Förberedande arbete för att bygga en upparbetningsanläggning och en 

slutförvarsanläggning i urberg för det högaktiva avfallet efter upparbetningen
• Undersökningar av berggrundens lämplighet borde utföras nära 

kärnkraftverken i Forsmark och Simpevarp och på ”alternativa platser”
• Klarlägga förutsättningarna för direkt deponering av bränslet
• Möjliga lösningar av frågan om slutförvaring av låg- och medelaktivt avfallet

AKA-utredningen (1973 – 76)
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1976 - regering negativ till statens ansvar för avfallshanteringen
Ansvaret borde tydligt ligga hos kraftindustrin

Villkorslagen (1977:140) – Krav på reaktorägare
• Avtal avs. upparbetning av använt kärnbränsle, eller
• ”helt säker” slutförvaring av använt kärnbränsle

SKBF:s verksamhet inriktas på kärnavfallshantering
• Ekonomiska resurser från delägarna
• Projekt Kärnbränslesäkerhet, KBS (startades hösten 1976)
• November 1977: rapport (KBS-1) - säkerheten vid slutförvaring av förglasat 

upparbetningsavtal
Grund för regeringens prövningar 1978 om driftstillstånd enligt villkorslagen

Fördelning av ansvar (1)



2008-06-04 www.karnavfallsradet.se 4
KÄRNAVFALLSRÅDET
Swedish National Council for Nuclear Waste

1975 Programrådet för radioaktivt avfall (PRAV)
• Geologiska undersökningar inklusive provborrningar  
• Formell anknytning till Industridepartementet 
• Finansiering i huvudsak av kraftindustrin (SKBF) 
• Geologiska undersökningar successivt överfört till SKBF 
• PRAV upphörde 1981 – Arbetet övertogs av Industrin (KBS-projektet)

1978 - rapport KBS-2: direktdeponering av använt kärnbränsle

Finansieringslagen (1981:669)
finansieringssystem i statlig regi för framtida utgifter för använt kärnbränsle

1983 - rapport KBS-3 (SKBF > SKB)

Fördelning av ansvar (2)
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1984 lag (1984:3) om kärnteknisk säkerhet
• Reaktorinnehavarnas ansvar för avfallshanteringen 

(Genomförande samt kostnader)

• Reaktorägarna (SKB) ska vart tredje år presentera en plan för 
det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet avs. 
kärnavfallshanteringen
• granskning av olika myndigheter 
• godkännas av regeringen 

1998 SSI FS 1998:1 (BAT, optimering, riskkriterium (10-6))
1998 Miljöbalken (MKB, BAT, alt. utformningar)

Fördelning av ansvar (3)
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SKB:s platsvalsfaktorer

Berggrunden             Industrietableringen       Samhällsfrågan
Säkerhet Långsiktig säkerhet

Teknik Berganläggningar- Anläggningar ovan
bygge, drift, arbets- jord, transporter och
miljö infrastruktur, arbetsmiljö

Mark och 
Miljö

Markanvändning,
skyddsintressen
miljöpåverkan

Samhälle Resurser – arbets- Beslutsprocess,
kraft, leverantörer,                  opinion
service

Förstudier Fud-K (år 2000)
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