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Synpunkter från Miljöorganisationernas 
kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:s, utredning av den 
svenska Fud-processen.  

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efterfrågat synpunkter på den 
nuvarande svenska FUD-processen. Synpunkterna kan vara 
användbara i en pågående utredning om Fud-processen som SSM 
utför. Syftet med utredningen är bl.a. att ta fram en tydligare 
beskrivning av vad som ska redovisas i Fud-programmet mot 
bakgrund av att det i dag både finns anläggningar och verksamheter 
som är i drift, inlämnade ansökningar om att få uppföra anläggningar, 
samt anläggningar som är på planeringsstadiet. 
 
Fud-processen är den beslutsprocess som enligt kärntekniklagen 
(SFS 1984:3) och kärnteknikförordningen (SFS 1984:14) utgår ifrån 
att tillståndshavarna för kärnkraftverken, kärnkraftindustrin, vart 
tredje år presenterar ett allsidigt forsknings- och utvecklingsprogram, 
av hävd benämnt Fud-program, för hantering och slutförvaring av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt rivning av reaktorer.  
 
I den nuvarande Fud-processen levererar kärnkraftindustrin, genom 
sitt kärnavfallsbolag SKB, Fud-programmet till SSM som skickar ut 
det på en bred remiss. Sedan yttrar sig myndigheten till regeringen 
över programmet. Även Kärnavfallsrådet lämnar ett särskilt yttrande. 
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Regeringen tar sedan ett beslut om Fud-programmet och kan ställa 
villkor i beslutet. Ett icke godkänt Fud-program kan ge problem med 
drifttillstånden för kärnkraftreaktorerna och regeringen har aldrig 
underkänt programmet. Däremot har regeringen ibland angett villkor 
som inneburit att kärnavfallsbolaget har varit tvungna att komplettera 
Fud-programmet. Dessa kompletteringar har ibland godkänts av 
regeringen, ibland har regeringen låtit myndigheten avgöra om 
kompletteringarna ska godkännas. 
 
Naturskyddsföreningen, som är MKG:s största medlemsförening, har 
följt utvecklingen av det svenska kärnavfallsprogrammet sedan det 
påbörjades och lämnat in remissyttranden till olika Fud-remisser. 
Ibland har föreningen även yttrat sig på länsförbundsnivå. 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arbetar sedan 
2005 med kärnavfallsfrågor med medel ur kärnavfallsfonden. MKG 
lämnade ett eget remissyttrande över Fud-programmet 2004 och 
2007. Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in gemensamma 
remissyttranden över Fud-programmen 2010 och 2013.  
 
Föreningarna har även deltagit i samrådet inför, och deltar nu i den 
pågående prövningen av, ansökan om att få bygga ett slutförvar för 
använt kärnbränsle. Föreningarna har följt arbetet med att ta fram en 
slutförvarslösning för det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet och 
planeringen för att riva kärnkraftreaktorer. Föreningarna har deltagit 
med remisser och i samråd som rör finansieringen av 
kärnavfallsprogrammet. Tillsammans har föreningarna därmed en 
omfattande erfarenhet av att arbeta med kärnavfallsfrågor i Sverige 
och en djup kunskap om hur det svenska arbetet med kärnavfall är 
organiserat, finansierat och hur det fungerar. 
  
Naturskyddsföreningen och MKG framförde i föreningarnas 
gemensamma yttrande i slutet av 2013 över det senaste Fud-
programmet Fud-13 att det finns stora problem med den svenska 
modellens genomförande och finansiering av slutförvaring av 
radioaktivt avfall och rivning av kärntekniska anläggningar1. 
Problemen med det svenska finansieringssystemet utvecklar 
föreningarna ytterligare i sitt gemensamma remissyttrande i början av 
2014 över SSM:s förslag till ny finansieringslagstiftning2. 
 
Föreningarna anser att problemen i det svenska kärnavfallssystemet 
är så allvarliga att det finns en stor risk att radioaktivt avfall kommer 
att slutförvaras på̊ ett sätt som kan skada kommande generationer. 
Dessutom finns en stor risk att staten, d.v.s. skattebetalarna, kommer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.mkg.se/naturskyddsforeningen-och-mkgs-yttrande-over-fud-13 
2 http://www.mkg.se/naturskyddsforeningen-och-mkg-varnar-for-hogre-finansiella-risker-
for-staten 



 3 

att få betala för omfattande kostnader för att ta hand om det 
radioaktiva avfall som kraftindustrin har producerat och producerar.  
 
De aktuella synpunkterna från MKG utgår från föreningarnas senaste 
Fud-yttrande och innehåller delvis samma text. 
 
1. Problemet med Fud-processen 
 
MKG anser att det finns stora problem med det system som är tänkt 
att reglera och styra det svenska kärnavfallsprogrammet. I den s.k. 
Fud-processen som regleras i kärntekniklagen och 
kärnteknikförordningen har regeringen möjlighet att en gång vart 
tredje år ta ett beslut om det forskningsprogram som 
tillståndshavarna för kärnkraftreaktorerna, hädanefter benämnt 
kraftindustrin, ska redovisa. Som beslutsunderlag har regeringen i 
dagsläget i huvudsak ett yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten 
och ett yttrande från Kärnavfallsrådet. Regeringen ska i sitt beslut 
bestämma om forskningsprogrammet uppfyller de krav som ställs i 
12 § i kärntekniklagen och kan som tillägg ställa villkor för den 
fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten. 
 
Men i praktiken har det visat sig att ställandet av villkor, vid de fåtal 
tillfällen det gjorts, i mycket begränsad omfattning har påverkat 
kraftindustrins arbete eller planer. Om regeringen finner att 
kraftindustrin inte bedriver den allsidiga forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som kärntekniklagen kräver är detta grund för 
ett återkallande av kärnkraftsreaktorernas drifttillstånd. Regeringens 
instrument för att påverka kraftindustrin är alltså̊ mycket disparata – 
antingen villkor som erfarenhetsmässigt inte har påverkat 
kraftindustrin, eller återkallande av drifttillstånd, vilket är en mycket 
kraftig sanktion. I praktiken är alltså̊ det nuvarande 
sanktionssystemet oanvändbart. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten, tidigare Statens kärnkraftinspektion och 
Statens strålskyddsinstitut, har/hade ingen egen makt att påverka 
kraftindustrins arbete eller planer. När synpunkter framförs är det helt 
upp till kraftindustrin att frivilligt ta till sig dessa. När så inte sker kan 
inte myndigheten göra något annat än att notera att synpunkten 
framförts. För att sedan ta upp frågan igen vid en eventuell 
tillståndsprövning där frågan åter kan aktualiseras. 
 
För övriga aktörer är möjligheten att påverka slutförvarsarbetet 
genom Fud-processen ännu mycket mindre. Synpunkter som t.ex. 
framförts i remisshanteringen av kraftindustrins forskningsprogram 
har inte haft någon effekt på̊ programmet. 
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Även när Statens strålskyddsinstitut historiskt lyft frågor i Fud-
processen framfördes dessa som remissyttranden till Statens 
kärnkraftinspektion som kunde välja att bortse från synpunkterna i sitt 
yttrande till regeringen. Föreningarna menar att Statens 
kärnkraftinspektion under 1980 och 1990-talen inte genomförde en 
kritisk granskning av kraftindustrins arbete utan snarare såg det som 
att det var i myndighetens intresse att i möjligaste mån samarbeta 
med kraftindustrin för att främja industrins utveckling av svenska 
slutförvarslösningar. Med den myndighetsmiljön var det inte heller 
möjligt för regeringen att få ett oberoende underlag från Statens 
kärnkraftinspektion som kunde vara användbart som ett 
styrinstrument för kraftindustrins arbete. 
 
Ett skäl till att Strålsäkerhetsmyndigheten, och tidigare Statens 
kärnkraftinspektion, inte tagit ett övergripande grepp om Fud-
processen kan vara tolkningar av den nuvarande skrivningen i 
Kärnteknikförordningens § 26: 

 
”26 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast sex månader efter 
den tidpunkt som anges i 25 § med ett eget yttrande över det 
program som avses där överlämna handlingarna i ärendet till 
regeringen. 
 
Yttrandet ska innehålla en granskning och utvärdering av 
programmet i fråga om 
1. planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, 
2. redovisade forskningsresultat, 
3. alternativa hanterings- och förvaringsmetoder, och 
4. de åtgärder som avses bli vidtagna.” 

 
På ett informationsmöte för remissinstanserna i samband med 
remisshanteringen av den senaste Fud-rapporten, Fud-13, tolkade 
den på SSM ansvarige för granskningen av Fud-rapporten dessa 
punkter på följande sätt vad gäller vad myndigheten förväntade sig få 
svar på från remissinstanserna: 
 

“Syftet med remissen … 
Baserat på syftet (kärnteknikförordningen) önskar SSM 
synpunkter på Fud-program 2013 i fråga om sådant som är av 
betydelse för: 
1. planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet 
– Verkar planerad FoU-verksamhet rimlig jämfört med syftet? 
2. redovisade forskningsresultat 
– Bekräftar utfallet att SKB:s arbete är på rätt väg? 
3. alternativa hanterings- och förvaringsmetoder 
– Är SKB:s approach rimlig i förhållande till syftet? 
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4. de åtgärder som avses bli vidtagna. 
– Är SKB:s planerade åtgärder rimliga i förhållande till syftet?” 

 
Det enda myndighetens granskning skulle gå ut på verkade med 
denna utgångspunkt vara att bekräfta att kraftindustrins 
kärnavfallsbolag SKB arbete var rimligt och på rätt väg. Det var efter 
att ha deltagit på detta möte som Naturskyddsföreningen och MKG 
beslutade att skriva deras gemensamma yttrande på det sättet som 
det gjordes. Myndigheten verkade vara helt oförmögen att dra några 
som helst kritiska slutsatser i dess granskningsarbete och verkade 
sakna insikten i att myndighetens uppgift inte endast är att tolka 
paragrafer i förordningstexten. Det finns även en övergripande 
uppgift att försvara allmänintresset. 
 
MKG anser att det finns skäl att se över hur skrivningarna i 
kärnteknikförordningen ser ut om det inte är mer uppenbart att 
Strålsäkerhetsmyndigheten har en övergripande uppgift att se till att 
regeringen får ett beslutsunderlag som gör att mer kraftiga åtgärder 
kan vidtas om det finns uppenbara problem inom kärnavfallsområdet. 

 
2. Problemet med ansvarsprincipen och vem som ska verka för 
allmänintresset 
 
Problemet med Fud-processen är problemet med ansvarsprincipen 
och vem som ska verka för allmänintresset. Enligt finansieringslagen 
ligger betalningsansvaret för hanteringen och slutförvaringen av det 
radioaktiva avfallet från kärnkraften och rivningen av 
kärnkraftreaktorerna på̊ kraftindustrin. Detta är en direkt tillämpning 
av den i EU fördragsstadgade principen att förorenaren betalar. MKG 
menar att detta är en bra princip. 
 
Men i Sverige är det enligt kärntekniklagen kraftindustrins ansvar att 
även ta fram och implementera lösningar för hantering och 
slutförvaring av det radioaktiva avfallet och rivningen av reaktorer. 
Denna ordning, att förorenaren inte bara betalar utan även har hela 
ansvaret för att utföra arbetet, anser föreningarna är mer 
problematisk. Det är viktigt att kostnaderna för detta arbete till fullo 
ska falla på̊ industrin men om industrin även ska ansvara för 
genomförandet förutsätter det även att kraftindustrin i första hand 
drivs av ett samhällsansvar. Om kraftindustrin sätter ekonomiska 
eller andra intressen före det samhälleliga finns det en risk att den 
slutliga hanteringen av restprodukterna från kärnkraften inte blir den 
långsiktigt miljömässigt bästa. 
 
När Sverige började använda kärnkraft var kärnkraftreaktorerna 
samhällsägda och kärnkraften sågs som ett samhällsprojekt. Även 
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det tidiga arbetet med att ta fram slutförvarslösningar för det 
radioaktiva avfallet gjordes som ett mer övergripande 
samhällsprojekt. Men med tiden har kärnkraften blivit en del av en 
kraftindustri som arbetar på en öppen marknad med ett alltmer 
diversifierat ägande. Även om Vattenfall AB, som äger flertalet 
svenska kärnkraftreaktorer, fortfarande är ett statligt ägt bolag anger 
ägardirektiven att bolaget ska agera som ett kommersiellt bolag i 
öppen konkurrens med andra kraftbolag. MKG menar att 
kraftindustrin som är tillståndshavare för de svenska kärnkraftverken 
med tiden har förlorat rollen som bärare av ett i första hand 
samhällsintresse. 
 
Kraftindustrin har bildat ett särskilt kärnavfallsbolag, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, oftast förkortat SKB, för att sköta det 
ansvar industrin har för hantering och slutförvaring av radioaktivt 
avfall och för rivning av kärntekniska anläggningar. SKB försöker 
göra det trovärdigt att bolaget skulle ta ett samhällsansvar i det 
arbete som bolaget utför. Bolaget uppfattas av många som en statlig 
verksamhet. Men för MKG är det tydligt att bolaget i första hand 
arbetar för ägarnas, kraftindustrins, intressen. Samhällsintresset får 
därför ge vika för ekonomiska och andra intressen. 
 
MKG menar att det inte är hållbart att låta det praktiska ansvaret för 
en så viktig fråga som att finna de bästa lösningarna för hantering 
och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av 
kärnkraftreaktorer ensamt ligga hos en kraftindustri som i första hand 
drivs av ekonomiska vinstintressen. Denna ”ansvarsfördelning” är 
dessutom kopplad till en i realiteten obefintlig möjlighet till styrning 
från regering och myndighet. MKG menar att resultatet har blivit att 
de förslag som kraftindustrin vill genomföra inte är de miljömässigt 
långsiktigt bästa förslagen. Förslagen är inte ”bästa 
möjliga/tillgängliga teknik” vare sig i metodval eller platsval. Därmed 
ska de inte tillåtas genomföras enligt den svenska lagstiftningen. 
 
MKG menar att problemen tydligt visar på hur en felaktig 
ansvarsfördelning i kombination med en närmast obefintlig offentlig 
styrning av kraftindustrins arbete har lett det svenska 
kärnavfallsprogrammet in i en återvändsgränd. Det betyder att 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att samhällsintresset sätts 
främst i det fortsatta arbetet för att slutförvara kärnavfallet. 
 



 7 

3. Problemet med att kraftindustrin driver sin 
kärnavfallsverksamhet i bolagsform utan möjlighet till offentlig 
insyn 
 
Kopplat till både frågan om ansvarsfördelning och hur Fud-processen 
fungerar finns frågan om svårigheten att granska kärnkraftsindustrins 
arbete genom den avsaknad av öppenhet som finns. Kraftindustrin 
har organiserat sitt arbete med att hantera det radioaktiva avfallet 
från kärnkraften och för att planera för rivningen av 
kärnkraftreaktorerna genom att bilda ett privat aktiebolag. Eftersom 
kärnavfallsbolaget SKB och därmed allt det svenska arbetet med att 
driva och utveckla verksamhet inom kärnavfallsområdet inte lyder 
under offentlighetslagstiftningen är det inte möjligt för utomstående, 
varken myndigheter eller andra intresserade, att kontrollera hur 
bolagets arbete kan relateras till ett samhällsansvar för att se till att 
de bästa lösningarna erhålls. Det är endast i prövningar av 
ansökningar som det går att kräva att allt arbete redovisas och även 
då är det upp till kärnavfallsbolagets välvilja att lämna ut information. 
 
Under snart 40 års tid har därför arbetet med att hantera radioaktivt 
avfall och att utveckla slutförvarslösningar bedrivits under 
företagssekretess. På samma sätt är det med det arbete som nu 
utförs för att förbereda för rivning av de svenska 
kärnkraftsreaktorerna. Detta har lett till att problem som dykt upp 
under forskning och utveckling genom åren inte har kunnat 
upptäckas och hanteras på rätt sätt. 
 
Mest uppenbart är problemen som finns med avsaknad av den 
vetenskapliga grunden för att de konstgjorda barriärerna av koppar 
och lera ska bete sig som i modellerna för säkerhetsanalysen för 
slutförvaret för använt kärnbränsle. Det är nu uppenbart att det under 
lång tid funnits starka indikationer på att kunskapen brister om 
kopparkorrosionsprocesser och hur koppar reagerar med 
grundvatten i den strålningsmiljö som kommer att finnas i 
slutförvaret. Kopparkapselns funktion är därför mycket osäker. Likaså̊ 
saknas det kunskap om hur lerbufferten kommer att fungera, särskilt i 
det relativt torra berget i Forsmark. 
 
Att inte fullt ut undersöka möjliga problem blev en del av 
företagskulturen i kärnavfallsbolaget SKB redan på 1980-talet. Detta 
innebar då i första hand att bolaget inte seriöst undersökte olika 
frågeställningar som dök upp som kunde innebära problem för 
bolaget. Tydligaste exemplet är bolagets ovilja att experimentellt 
undersöka hur koppar korroderar i en syrgasfri slutförvarsmiljö. 
Bolaget använde en förenklad teoretisk modell för att slå̊ fast att 
koppar var som guld i slutförvarsmiljön. Det fanns tidig vetenskaplig 
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kritik mot denna linje och även experimentella resultat i mitten på 80-
talet som visade att resonemanget kunde vara fel. Bolaget avvisade 
resultaten som teoretiskt omöjliga och därmed felaktiga. 
 
I och med att olika försök i en riktig slutförvarsmiljö inleddes i 
Äspölaboratoriet i slutet av 1990-talet blev det dock svårare att 
undvika att undersöka problematiska resultat som dök upp. Det har 
med tiden visat sig i resultat från olika forskningsprojekt att det finns 
betydande osäkerheter om hur koppar och lera skulle bete sig i ett 
slutförvar enligt bolagets metod. Bolagets strategi har på senare år 
blivit att undvika att redovisa resultat som visar på problem – en 
”policy att enbart rapportera data som man kan förstå och litar på”, 
att anföra att resultat som finns inte har varit en del av experimenten 
och därför inte är relevanta, och att vägra följa upp problematiska 
resultat med nya försök. Detta arbetssätt är nu en del av bolagets 
företagskultur. 
 
Det finns även problem inom andra forskningsområden som hanteras 
på ett liknande sätt. Frågeställningar som rör hur ett slutförvar 
påverkas av en istid är ett viktigt område. Det finns bl.a. osäkerheter 
om permafrostdjup, om storleken på jordbävningar och om hur 
grundvatten flödar under en istid. Ett annat är de problem som finns 
med att det finns läckströmmar i marken i Forsmark p.g.a. 
elöverföring via kablar till Finland. Detta kan ge korrosionsproblem 
både i det planerade slutförvaret och i det existerande slutförvaret för 
kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Det finns många fler exempel på 
frågeställningar. 
 
Det är uppenbart för MKG att det inte har fungerat att ha ansvaret för 
det svenska arbetet med kärnavfall i ett bolag som kan dölja 
forskningsresultat som inte visar det som bolaget själv vill se eller 
visa utåt. Från att inledningsvis ha varit ett vetenskapligt arbete har 
kraftindustrins forskning och utveckling med åren övergått till att bli 
en viktig del av kärnavfallsbolaget SKB:s PR-verksamhet. Det är 
inget bra sätt att få fram bra svenska kärnavfallslösningar med 
allmänintresset i fokus. 
 
Avslutande kommentarer 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det 
behövs en myndighetsutredning tillsatt av regeringen som ser över 
hur Fud-processen fungerar, hur ansvarsfördelningen inom 
kärnavfallsområdet fungerar och hur ökad öppenhet hos 
verksamhetsutövaren/tillståndshavaren ska garanteras. En sådan 
utredning bör ha som direktiv att dels utreda förändringar av 
ansvarsfördelningen, som säkerställer att samhällsintresset alltid 
sätts i första hand i det fortsatta arbetet med kärnavfallet, dels föreslå 
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hur det framtida svenska arbetet med kärnavfall och rivning av 
reaktorer bör organiseras och kontrolleras. 
 


