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Granskning av SKB:s FUD-program 2016
Det är bra att SKB redovisar en överblick av anläggningar som behövs for av-
vecklingen av kärnkraftverken och hanteringen av kärnavfallet. Det gäller
också tidplaner och vilka FOU-insatser som behövs for att kunna lösa olika
delar av hanteringen. Boverket menar att det är angeläget att den kunskap och
de tekniker som behövs utvecklas så snabbt som möjligt. Detta for att inte ford-
röja avvecklingen och därmed frigörande av markområden. Redovisningen
visar också på betydelsen aven nationell samordning av avvecklingsfrågorna
mellan kärnkraftsforetagen och med SKB for att få till stånd en optimal av-
veckling.

Den överblick som ges av hur hanteringskedjan for avfallet ser ut idag pekar
också på att det finns flaskhalsar när nu ytterligare fyra kärnkraftreaktorer ska
stängas av. Slutförvarsanläggningarna i form av ett utbyggt SFR och ett uppfort
SFL kommer inte att hinna vara färdiga så snabbt som hade varit önskvärt. Bo-
verket menar att det är angeläget att utformningen av SFL utvecklas och att en
lokaliseringsprocess inleds så snart som det finns underlag som krav på ett så-
dant område.

Enligt uppgift kommer en folkomröstning att äga rum i Östhammars kommun
rörande medborgarnas syn på lämpligheten av ett slutforvar for använt kärn-
bränsle i kommunen. Det kan innebära att ett kommunalt nej till den slutför-
varsplats for kärnbränslet som SKB valt inte kan uteslutas. Det fortsatta arbetet
med detta slutforvar bör därfor enligt Boverket ha en beredskap for en annan
lokalisering. Det aktualiserar också alternativa metoder får att slutligt omhän-
derta använt kärnbränsle.

Boverket har inte någon möjlighet att bedöma de ekonomiska forutsättningarna
som finns for att långsiktigt klara den FOU och genom fora den framtida av-
vecklingen av kränkraftverken och dessa avfall. En tryggad finansiering är av-
görande for att få hållbar och genomtänkt avveckling som det är rimligt att
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denna generation tar ekonomiskt ansvar för. Boverket menar därför att en säk-
ring av finansieringen som också klarar olika avvecklingsscenarier är viktig.
I detta ärende har enhetschef Carl-Magnus Oredsson beslutat. Utredare Bengt
Larsen har varit föredragande .
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