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Komplettering av Fud-program 2007 

Regeringens beslut 

Regeringen lägger Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) komplette-
ring av Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder 
för hantering och slutförvaring av kärnavfall, Fud-program 2007, till 
handlingarna. 

Ärendet 

I beslut den 20 november 2008 angav regeringen att reaktorinnehavarna 
genom SKB:s Program för forskning, utveckling och demonstration av 
metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, Fud-program 
2007, uppfyller de krav som ställs i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet (kärntekniklagen). Regeringen ställde samtidigt vissa villkor 
för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten vad gäller re-
dovisningar avseende Slutförvar för långlivat avfall (SFL), Slutförvar för 
låg- och medelaktivt avfall (SFR) samt rivning. Enligt villkoren skulle en 
kompletterande redovisning avseende SFL, SFR och rivning lämnas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) senast den 31 mars 2009. SSM skulle 
granska redovisningarna och vid behov begära in ytterligare komplette-
ringar.  När myndigheten godkänt de kompletterande redovisningarna 
skulle dessa överlämnas till regeringen. 
 
Den 27 mars 2009 inkom SKB med den begärda kompletteringen av 
Fud-program 2007. SKB:s skrivelse har remissbehandlats och SSM har 
berett SKB möjlighet att yttra sig över remissvaren. Inget sådant ytt-
rande har lämnats till SSM. 
 
Den 29 oktober 2009 överlämnade SSM med ett eget yttrande ärendet till 
Miljödepartementet (dnr M2009/3976/Mk). Vid sin granskning fann 
SSM att SKB:s redovisning inom vissa områden inte fullt ut motsvarar 
myndighetens förväntningar. Eftersom de ytterligare kompletteringar 
som skulle krävas för ett godkännande sammanfaller med vad som ska 
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redovisas i Fud-program 2010 gör SSM bedömningen att ytterligare 
komplettering lämpligen sker inom ramen för Fud-program 2010. SSM 
anger att myndigheten kommer att bjuda in tillståndshavarna och SKB 
till fortsatta samtal om Fud-program 2010. SSM föreslår att ärendet om 
komplettering av Fud-program 2007 avslutas utan vidare åtgärd. 
 
Kärnavfallsrådet inkom den 1 oktober 2009 med yttrande över SKB:s 
komplettering. Kärnavfallsrådet står fast vid de bedömningar som gjor-
des i granskningen av Fud-program 2007. Ingen ny information har 
framkommit i de kompletterande redovisningarna som förändrar rådets 
syn. 
 
SKB har getts möjlighet att lämna synpunkter på SSM:s yttrande och in-
kom den 24 november 2009 med en skrivelse. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen instämmer i SSM:s bedömningar och konstaterar att myn-
digheten har påbörjat en dialog med SKB och tillståndshavarna för att 
industrin på ett ändamålsenligt sätt ska kunna ta hänsyn till myndighe-
tens synpunkter i sitt fortsatta utvecklingsarbete, i första hand i Fud-
program 2010. Regeringen stöder detta tillvägagångssätt och förutsätter 
att SKB kommer att ta hänsyn till myndigheternas synpunkter i Fud-
program 2010. Regeringen instämmer också i SSM:s uppfattning att yt-
terligare kompletteringar av Fud-program 2007 därmed inte tjänar något 
syfte.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Andreas Carlgren 
 
    Ansi Gerhardsson 
 
Sändlista 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Forsmarks Kraftgrupp AB 
OKG Aktiebolag 
Ringhals AB 
Barsebäck Kraft AB 
 
 
Kopia till 
 
Östhammars kommun 
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Oskarshamns kommun 


