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SKI lämnar i dag sitt yttrande över SKB:s kärnavfallsprogram

till regeringen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, lämnade i dag sitt yttrande över
Svensk Kärnbränslehanterings, SKB, senaste forskningsprogram, Fud-
program 2007, till regeringen. SKI anser att SKB har fullgjort sina
skyldigheter enligt kärntekniklagen men att SKB ska komplettera sin
redovisning i vissa delar.

SKI har vid sin granskning vägt in synpunkter från 40 remissinstanser varav
Strålskyddsinstitutet (SSI) är den viktigaste. I sitt yttrande betonar SKI att
SKB bör komplettera sin redovisning gällande:

• slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall – SFL, 
• slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall – SFR och
• planer för rivning av kärnkraftverk.

SKI gör denna bedömning eftersom SKB inte fullt ut beaktat regeringens
förväntningar om redovisning av dessa frågor i Fud-program 2007. I
huvudsak handlar det om att SKB tydligare måste redovisa hur de planerar
att omhänderta driftavfall och rivningsavfall från kärnkraftsindustrin, vilka
tidplaner som finns samt att SKB måste analysera möjligheter och
svårigheter med arbetet. Myndigheten vill på detta sätt förvissa sig om att
Fud-program 2010 blir av tillräcklig omfattning på dessa punkter.

SKI konstaterar också att slutförvaring enligt KBS-3-metoden fortfarande
framstår som den mest ändamålsenliga planeringsförutsättningen för att
slutligt omhänderta det använda kärnbränslet från de svenska
kärnkraftverken.

Fud-programmet (Forskning-Utveckling-Demonstration) redovisas av SKB till
regeringen vart tredje år. Redovisningen innehåller en detaljerad
genomgång av utvecklingen på kärnavfallsområdet samt en översikt av de
åtgärder som krävs för kommande år. Programmet berör såväl tekniska som
samhällsvetenskapliga aspekter.

SKI:s yttrande till regeringen, granskningsrapporten inklusive en
sammanfattning samt en sammanställning av remissvar (SKI-PM 08:05)
finns på www.ski.se 

Ytterligare upplysningar:
Öivind Toverud, enheten för slutförvaring, tel 08-698 84 53, mobil: 070-
660 96 54
Stig Wingefors, enheten för inspektion och avveckling 08-698 84 83
SKI:s pressjour 08-698 86 99
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Statens kärnkraftinspektion SE-106 58 STOCKHOLM 
Besök: Klarabergsviadukten 90   

Tfn: 08-698 84 00
Fax: 08-661 90 86
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