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Kärnavfallsrådets ställningstagande 
Kärnavfallsrådet står fast vid de bedömningar som gjordes i granskningen av Fud-program 
2007. Ingen ny information har framkommit i de kompletterande redovisningarna som 
förändrar rådets syn.  
 
I förarbetena till kärntekniklagen framhålls särskilt att reaktorinnehavarnas forsknings- och 
utvecklingsprogram vara inriktat på att redovisa den forskning och utveckling som behövs för 
att slutligt kunna lösa problemen kring en säker hantering och slutförvaring enligt den metod 
som framstår som bäst med hänsyn till säkerhet och strålskydd. I kravet på ett allsidigt 
program ingår också en redovisning och en uppföljning av alternativa hanterings- och 
förvaringsmetoder som framkommer under den fortsatta utvecklingen på avfallsområdet, 
genom såväl den egna forskningen som utländsk forskning.  
 
Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att någon bindning till en viss från början 
bestämd hanterings- eller förvaringsmetod inte skall ske förrän man fått tillräckliga kunskaper 
för att kunna överblicka och bedöma föreliggande säkerhets- och strålskyddsproblem. 
Framkommer under det fortsatta forskningsarbetet en ny och bättre metod bör, enligt 
förarbetena, i stället denna väljas.  
 
Kravet på fortsatt forskning gäller till dess att reaktorinnehavarens skyldigheter enligt 
kärntekniklagen fullgjorts. Det är mot denna bakgrund som Kärnavfallsrådet anser det vara 
angeläget att Fud-program 2007 kompletteras på det sätt som rådet rekommenderat. Av 
särskild vikt anser rådet det vara att alternativet djupa borrhål hanteras på ett seriöst sätt i det 
fortsatta forskningsarbetet.   
 

Regeringens beslut över Fud-program 2007 
Regeringens beslut över Fud-program 2007 (M2008/2772/Mk och M2008/2833/Mk) innebär 
att Fud-programmet ska kompletteras med: 

− planer och program för SFL  
− tydligare redovisningar av planer och program för utbyggnad och drift av SFR 

samt en preliminär redogörelse för omhändertagandet av drift- och rivningsavfall i 
SFR 

− en sammanställning av de avvecklingsplaner som kraftbolagen tagit fram och en 
redovisning för omhändertagandet av rivningsavfallet från Barsebäck 
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− en redovisning av hur Vattenfall AB som tillståndshavare för Ågesta 
kraftvärmereaktor avser att uppfylla sina skyldigheter enligt 12 § kärntekniklagen 

− en redovisning av kunskapsläget vad gäller alternativa slutförvaringsmetoder 
såsom bland annat djupa borrhål 

 
Syftet med kompletteringarna avseende punkt 1 och 2 ovan är att ge SSM underlag för 
bedömning av om redovisningarna i Fud-program 2010 blir av tillräcklig omfattning.  
 
I enlighet med regeringsbeslutet överlämnade SKB de kompletterande redovisningarna till 
SSM den 31 mars 2009. SSM ska sedan granska dessa redovisningar. Kärnavfallsrådet 
granskar kompletteringarna inom ramen för sitt direktiv. 
 

Några utgångspunkter  
Reaktorinnehavarna är, enligt kärntekniklagen, skyldiga att vidta alla de åtgärder som behövs 
för att använt kärnbränsle och kärnavfall skall kunna hanteras och slutförvaras på ett säkert 
sätt och att anläggningar som permanent stängs av avvecklas och rivs på ett säkert sätt. De 
krav som ställs är med nödvändighet mycket långtgående med hänsyn till säkerhet och 
strålskydd.  
 
Reaktorinnehavarna är också skyldiga att klarlägga vilka åtgärder som behövs för detta och 
hur dessa åtgärder skall kunna vidtas. Kärntekniklagen föreskriver därför att 
reaktorinnehavarna ska bedriva den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för 
att skyldigheterna ska kunna fullgöras. Reaktorinnehavarna är också skyldiga att i samråd 
upprätta ett program för den föreskrivna forsknings- och utvecklingsverksamheten. Lagens 
krav på samråd har lösts genom det av reaktorinnehavarna gemensamt ägda Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). Men det är angeläget att påpeka att även om det är SKB 
som på uppdrag upprättar det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet, så vilar 
ansvaret för att programmet upprättas och ges det innehåll som kärntekniklagen föreskriver på 
den enskilde reaktorinnehavaren. 
    
Programmet ska enligt kärntekniklagen vara allsidigt och innehålla en översikt över samtliga 
åtgärder som kan komma att behövas. Det ska vart tredje år granskas och utvärderas av 
regeringen. Behövs det för en viss fråga en årlig redovisning av forskningsprogrammet har 
Strålsäkerhetsmyndigheten möjlighet att med stöd av 16 - 18 §§ kärntekniklagen begära in de 
upplysningar som behövs av reaktorinnehavaren.  
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Kärnavfallsrådets överväganden 
Program för SFL och SFR 
Kärnavfallsrådet har med intresse tagit del av SKB:s komplettering avseende planer och 
program för SFL och SFRRådet konstaterar att ingen ny information har framkommit i de 
kompletterande redovisningarna av SFL och SFR som förändrar rådets syn sedan 
granskningen av Fud-program 2007. 
 
En redovisning av hur Vattenfall AB som tillståndshavare för Ågesta kraftvärmereaktor avser 
att uppfylla sina skyldigheter enligt 12 § kärntekniklagen 
Det framgår av kompletteringen att Vattenfalls skyldigheter avseende ett allsidigt program för 
forskning och utveckling för Ågesta kan hanteras inom ramen för SKB:s program. SKB 
framför att det finns frågeställningar som är specifika för Ågesta och att de kommer att 
behandlas i kommande Fud-program. Vidare framgår det att rivningen av Ågesta kommer att 
beskrivas i Fud-program 2010.  
 
Kärnavfallsrådet finner det positivt att Vattenfalls skyldigheter enligt 12 § kärntekniklagen för 
Ågesta kraftvärmereaktor införlivas i SKB:s arbete och hanteras inom ramen för Fud-
programmet. Rådet anser det vara av vikt att de särskilda omständigheter som råder för 
avveckling och rivning av Ågesta beaktas i SKB:s kommande arbete. 
 
Kraftverkens avvecklingsplaner  
Kärnavfallsrådet har tagit del av SKB:s rapport ”Sammanställning av kärnkraftföretagens 
avvecklingsplaner” som utgör underlag till kompletteringen av Fud-program 2007. 
Redovisningen berör på en generell nivå de delar av kärnkraftföretagens avvecklingsplaner 
som påverkar SKB:s planering för transport och lagring av rivningsavfall. Det framgår även 
att avvecklingsplanerna i huvudsak baseras på gemensamma utredningar och att arbetat med 
att ta fram anläggningsspecifika rivningsstudier pågår.  
 
Kärnavfallsrådet har tidigare framför att reaktorinnehavarna och SKB:s planering avseende 
avveckling och rivning behöver konkretiseras ytterligare samt att frågorna om avveckling och 
rivning bör ges större uppmärksamhet. Rådet konstaterar att ingen ny information har 
framkommit i den kompletterande redovisningen som förändrar rådets syn. 
 
Omhändertagande av rivningsavfallet från Barsebäck 
Kärnavfallsrådet har även tagit del av SKB:s rapport ”Omhändertagande av rivningsavfall i 
SFR” som utgör underlag till kompletteringen av Fud-program 2007. SKB:s syfte med denna 
rapport är att förtydliga ställningstagandet i Fud-program 2007 att ”deponering av kortlivat 
rivningsavfall inte bör ske förrän ett utbyggt och godkänt slutförvar för kortlivat 
rivningsavfall finns tillgängligt” som planeras till år 2020. SKB argumenterar att det inte finns 
tillräckligt med marginaler i den tillgängliga förvarsvolymen för att rivningsavfall från 
Barsebäcksverket ska deponeras i befintlig SFR-anläggning. SKB menar också att det inte är 
rimligt att kräva att alla kärnkraftsägare ska ta en risk och upplåta sina andelar för driftavfall 
för att deponera rivningsavfall. SKB framför även ytterligare argument som innebär att det 
inte finns någon anledning att ändra deras nuvarande planering. 
 
Kärnavfallsrådet anser att SKB:s argument är rimliga och att det snarare kan vara så att SKB:s 
nuvarande tidplan kan vara alltför optimistisk. Rådet uppmanar därför SKB att arbeta med 
frågan på ett sådant sätt att inga fördröjningar sker. 
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Alternativa slutförvarsmetoder  
När det gäller SKB:s redovisning av kunskapsläget vad gäller alternativa 
slutförvaringsmetoder kan rådet konstatera att SKB har gjort en sammanställning av det 
arbete och de bedömningar som SKB har gjort genom åren. Ingen ny information har 
framkommit i de kompletterande redovisningarna som förändrar rådets syn sedan 
granskningen av Fud-program 2007. När det gäller alternativet djupa borrhål har SKB 
sammanställt de studier som gjorts sedan 1986 både nationella och internationella. 
Kärnavfallsrådet noterar att SKB håller fast vid sin bedömning att ingenting talar för att 
deponering i djupa borrhål skulle öka säkerheten och att de därmed inte ser något motiv för att 
genomföra något forskningsprogram för detta koncept. Rådet vill därför uppmärksamma 
regeringen på möjligheten att ge någon annan i uppdrag att utreda alternativet djupa borrhål 
om det finns skäl att tro att SKB:s ambitionsnivå inte motsvarar regeringens förväntningar. 
Kärnavfallsrådet vill också lyfta fram projektet The Swedish Deep Drilling Project som en 
möjlig källa till ny kunskap. 

Rådets synpunkter på Fud-program 2007 
I sitt yttrande över SKB:s Fud-program 2007 bedömde Kärnavfallsrådet att 
reaktorinnehavarna uppfyllde kraven i 12 § lagen om kärnteknisk verksamhet. Rådet pekade 
dock på ett antal brister. Följande synpunkter framförde Kärnavfallsrådet i sin granskning av 
Fud-program 2007 avseende alternativa slutförvaringsmetoder och LOMA-programmet. 
Ingen av synpunkterna bedömdes dock kräva en komplettering. 
 
Alternativa slutförvaringsmetoder: Kärnavfallsrådet anser att det har stor betydelse för tilltron 
till SKB:s arbete att en samlad och klargörande redogörelse utarbetas kring alternativa 
metoder för slutförvaring av använt kärnbränsle. SKB bör presentera en sådan redogörelse 
senast i samband med att bolaget ansöker om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken. 
Kärnavfallsrådet anser att SKB i en sådan redogörelse tydligt ska motivera sina 
ställningstaganden avseende konceptet djupa borrhål. SKB bör i detta sammanhang även 
tydliggöra sina planer för KBS-3 med horisontell deponering (KBS-3H). 
 
LOMA-programmet: Kärnavfallsrådet anser att SKB på ett mer utförligt sätt än hittills bör 
redovisa planeringen för omhändertagande av låg- och medelaktivt avfall och hur rivningen 
av kärntekniska anläggningar ska genomföras. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson. Närvarande 
vid beslutet var ledamöterna Carl Reinhold Bråkenhielm, Lena Andersson-Skog, Willis 
Forsling, Tuija Hilding-Rydevik och Clas-Otto Wene. Ärendet har beretts av ledamot Lennart 
Johansson, sakkunnig Ingvar Persson, kanslichef Eva Simic och sekreterare Anna Cato. 
 
 
 
 
Torsten Carlsson 
 
        Eva Simic 
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