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Myndigheternas slutsatser från SR-Can

• SKB:s metodik i SR-Can är i huvudsaklig
överensstämmelse med myndigheternas föreskrifter

• SKB:s kvalitetssäkring är otillräcklig
• Inför tillståndsansökan behöver beslutsunderlaget av

kritiska processer förbättras – t.ex bufferterosion
• SKB behöver styrka antagande om förvarets

initialtillstånd – särskilt buffert och återfyllnad
• Redovisning av risk för tidiga utsläpp behöver

förbättras



Utgångspunkter för SSI:s granskning
av Fud-program 2007

• Följa upp hur SSI:s synpunkter och regeringsbeslut
ang. FUD-04 har omhändertagits

• Följa upp hur SKB omhändertagit erfarenheter från
SR-Can

• Följa upp frågeställningar som diskuterats i andra
forum
– Miljödomstolsförhandlingar kring avveckling av Barsebäck
– KASAM seminarium om djupa borrhål



Loma- och rivningsprogrammet

• SSI bedömer inte att redovisningen uppfyller
kärntekniklagen krav

• Redovisningen lever inte heller upp till
regeringsbeslutet över Fud-program 2004

• SSI föreslår att regeringen beslutar om följande
kompletteringar:
– Strategin för omhändertagande av allt låg- och medelaktivt

avfall
– Ett program för omhändertagande av långlivat Loma
– En fullständig redovisning av strategierna för avveckling av

kärnkraftverken, inkl Ågestareaktorn



Kärnbränsleprogrammet

• SKB:s program genomförs överlag med höga
ambitioner

• För vissa kritiska frågor är redovisningen i Fud-2007
otillräcklig m.h.t. planer för ansökan om 1 - 2 år

• Regeringen bör därför kräva komplettering av
underlaget:
– Biosfärsmodellering
– Synpunkter på SR-Can
– Program för långtidsförsök
– Jämförelse mellan KBS-3 och djupa borrhål



Behov inför tillståndsansökan
• Kommande prövning innebär viktigt principbeslut

gällande plats- och metodval
– Frågor av avgörande betydelse måste vara färdigutredda !

• Inför tillståndsansökan behöver SKB presentera:
– Fördjupad utvärdering mellan KBS-3 och djupa borrhål
– Klargöra betydelsen av platsvalrelaterade frågor:

• Byggbarhet inkl demonstration av installation av buffert och
återfyllnad

• Hydrologi och grundvattenkemi m.m.

– Fördjupa utredningen av kritiska frågor för KBS-3-metoden:
• Syresatt vatten, jordskalv, bufferterosion, biosfärsmodellering m.m.

– Presentera slutliga planer för demonstration och
verifiering av deponeringssekvensen



Fud-processen
• SSI anser att SKB och reaktorägarna brustit i

uppföljning av tidigare granskningar, t.ex.
– Rivnings- och avvecklingsplaner ännu ofullständiga
– Program för omhändertagande av långlivat Loma saknas
– Bristande uppföljning av frågor kopplade till platsvalet i

Fud-K har försvårat möjligheter till revidering
• Angeläget att återkoppling förbättras inför

tillståndsprövning
– Annars riskeras ofullständigt underlag och onödiga

förseningar


