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Program för forskning, utveckling och demonstration av 
metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall 

Regeringens beslut 
Regeringen finner att reaktorinnehavarna genom Svensk 
Kärnbränslehantering AB:s (SKB) program för forskning, utveckling och 
demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, 
Fud-program 2010, uppfyller de krav som ställs i 12 § lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen).  
 
Regeringen ställer följande villkor för den fortsatta forsknings- och 
utvecklingsverksamheten. Reaktorinnehavarna ska inför redovisningen av 
kommande Fud-program fortlöpande samråda med 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i frågor rörande slutförvar av långlivat 
låg- och medelaktivt avfall samt avvecklingsplaner och rivningsstudier.  

Ärendet 
SKB överlämnade i september 2010 till SSM ett program för forskning, 
utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av 
kärnavfall, Fud-program 2010. Programmet har upprättats på de svenska 
reaktorinnehavarnas vägnar enligt vad som anges i 12 § kärntekniklagen. 
 
I enlighet med 26 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet har 
SSM den 11 mars 2011 lämnat över handlingarna i ärendet till regeringen 
med ett eget yttrande. Yttrandet har föregåtts av ett omfattande 
remissförfarande. En granskningspromemoria samt remissvaren har 
bifogats yttrandet (dnr M2011/1249/Ke). SSM har funnit att Fud-program 
2010 uppfyller de krav som ställs i 12 § kärntekniklagen och att 
reaktorinnehavarna därmed har uppfyllt de villkor för fortsatt forskning och 
utveckling som ställs i 11-12 §§ samma lag. SSM pekar dock på behovet av 
ytterligare redovisning gällande slutförvar av långlivat låg- och medelaktivt 
avfall samt avvecklingsplaner och rivningsstudier. 
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SKB har beretts tillfälle att lämna synpunkter på yttrandet och 
granskningspromemorian.  SKB har angett att företaget ser positivt  på 
förslaget om samråd och att de detaljerade synpunkter som SSM lämnat 
kommer beaktas. 
 
Kärnavfallsrådet har i enlighet med regeringens beslut den 8 april 2009 (dir. 
2009:31) utfört en fristående granskning av Fud-programmet. Rådets 
yttrande redovisades till regeringen den 15 juni 2011. Kärnavfallsrådet har i 
sitt yttrande bl.a. tagit upp frågan om vilka konsekvenser ett 
tidigareläggande av rivning av kärnkraftverken skulle kunna få för 
utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. 

Skälen för regeringens beslut 
Allmänt om villkor enligt 12 § kärntekniklagen 
Enligt 12 § kärntekniklagen ska den som har tillstånd att inneha eller driva en 
kärnkraftsreaktor i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta 
upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet som krävs för att på ett säkert sätt hantera och 
slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet 
kärnämne som inte används på nytt och att på ett säkert sätt avveckla och 
riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre ska bedrivas. Programmet 
ska vart tredje år sändas till regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer för att granskas och utvärderas. I samband med granskningen 
och utvärderingen får sådana villkor ställas upp som behövs avseende den 
fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten. 
 

Helhetsbedömning av Fud-program 2010 
Fud-program 2010 uppfyller de krav som ställs i 12 § kärntekniklagen och 
reaktorinnehavarna har därmed uppfyllt de villkor för fortsatt forskning och 
utveckling som ställs i samma lag. Regeringen gör samma bedömning som 
SSM att det finns behov av ytterligare redovisning när det gäller slutförvar 
av långlivat låg- och medelaktivt avfall samt avvecklingsplaner och 
rivningsstudier. 

Samråd om redovisning i Fud-program 2013 
Regeringen gör bedömningen att reaktorinnehavarna, genom SKB, i Fud-
program 2010 inte tillräckligt beaktat de påpekanden som SSM förde fram i 
granskningen av SKB:s komplettering till Fud-program 2007 när det gäller 
programmet för långlivat låg- och medelaktivt avfall samt avveckling och 
rivning av kärntekniska anläggningar.  
 
Reaktorinnehavarna ska i Fud-program 2013 redovisa planer och strategier 
avseende avveckling och rivning av kärnkraftverken samt Ågesta 
kraftvärmeverk mer utförligt och på en mer detaljerad nivå än vad som är 
fallet i Fud-program 2010. Redovisningen ska inkludera en tydlig 
beskrivning av vilka uppgifter som har delegerats av reaktorinnehavarna i 
fråga om planering och genomförande av de olika åtgärder som krävs. SKB 
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ska i Fud-program 2013 när det gäller programmet för långlivat låg- och 
medelaktivt avfall fördjupa redovisningen med hänsyn till dels olika 
handlingsalternativ för hantering och slutförvaring av avfallet och dels en 
konkretiserad redovisning av de förvarsutformningar som SKB har börjat 
utveckla. Av redovisningen ska särskilt framgå förutsättningar och val av 
handlingsalternativ med avseende på en möjlig tidigareläggning och ett 
etappvis uppförande av ett slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. 
Framtagandet av den fördjupade redovisningen ska ske i samråd med SSM. 
 
Enligt regeringens bedömning kommer samrådsförfarandet även ge en 
bättre grund för beräkning av de framtida kostnaderna som ingår i 
underlaget för framtagandet av de avgifter som reaktorinnehavarna ska 
betala till kärnavfallsfonden. 
 
Regeringen utgår från att reaktorinnehavarna och SKB noga överväger de 
övriga påpekanden som såväl SSM, Kärnavfallsrådet som andra instanser 
gjort vid granskningen av Fud-program 2010. 
 
På regeringens vägnar 
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