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 Minnesanteckning 

Datum: 2015-02-18 
Diarienr: SSM2015-1136 
Aktivitet: 3030052-00 Fud-utvärdering  

Inledande samtal mellan SSM och SKB angående 
den framtida Fud-redovisningen 

Plats:  
SKB:s kontor 

Tid: 
2015-02-18 09:00-10:00 

Deltagare:  
SSM: Ansi Gerhardsson, Bengt Hedberg, Calle Pettersson*, 
SKB: Anders Ström Olle Olsson,  

Inledning 
I samband med erfarenhetsåterföringen från SSM:s granskning av Fud-program 2013 har 
det från myndighetens sida framkommit ett behov att se över Fud-processens syfte i 
relation till pågående tillsyn av tillståndsgivna verksamheter samt granskning av SKB:s 
tillståndsansökningar. I SKB:s synpunkter1 på SSM:s granskningsrapport över Fud-
program 2013 framgår det att även SKB ser ett behov av att tydliggöra vilken redovisning 
som i framtiden ska ske inom ramen för Fud-programmet. Syftet med mötet var att 
övergripande diskutera om vilken syn SSM respektive SKB har på framtida Fud-programs 
omfattning. 

Diskussion 
SKB gick översiktligt igenom kraven på redovisningar till SSM som föreligger enligt 
kärntekniklagen och SSM:s föreskrifter2 på tillståndsgivna verksamheter. Eftersom dessa 
redovisningar och Fud-redovisingen i viss mån är överlappande3, är det av vikt för SKB 
att krav och förväntningar på detaljeringsnivån i Fud-redovisningen kan klargöras. SKB 
visade vilken målsättning de har gällande redovisningen av Fud-program 2016. Genom att 
lyfta upp redovisiningen på en mer övergripande nivå, med fokus på forskningsinsatser 
och teknikutveckling, siktar SKB på att kraftigt reducera antalet sidor, från över 500 sidor 
i Fud-program 2013 till ca 250 sidor i Fud-program 2016. Detta innebär att redovisningen 
kommer att fokusera på de områden som har olösta frågor av kunskapskaraktär. SKB:s 

                                                      
1 SKB DokumentID 1448322 
*Protokollförare 
2 Exempelvis enligt SSMFS 2008:1 2 kap. 10 § (säkerhetsprogram) och 9 kap. 1 § 
(avvecklingsplan) 
3 Propositionen till kärntekniklagen förtydligas myndigheternas och samhällets roll i Fud-
programmet (Prop. 1983/84:60 sid 41). Däri framgår det att öppenhet och insyn är av betydelse och 
därmed är det av vikt för myndigheten att Fud-redovisningen är heltäckande. 
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målsättning med en mer övergripande och mindre omfattande redovisning är tänkt att nås 
genom: 

 en tydlig avgränsning mellan Fud-program och övrig redovisning görs, 

 att ingen detaljerad redovisning av resultat presenteras i Fud, utan dessa kommer 
att finnas tillgängliga i angivna referenser, 

 att endast på en övergripande nivå i handlingsplanen beskriva samtliga åtgärder 
som kan behövas för tillståndsplaneringen, projektering och uppförande av nya 
anläggningar samt modernisering och underhåll av befintliga anläggningar i drift. 

Vid SSM:s granskning av Fud-program 2013 framgick det att myndigheten önskar se en 
mer tydligt strukturerad och fokuserad redovisning som klargör hur forskning och 
utveckling motiveras och utvärderas med utgångspunkt från de åtgärder som planeras för 
att uppfylla 10 § KTL. Med stöd i 26 § kärnteknikförordningen punktade SSM upp flera 
områden som bör ingå i redovisningen (SSM 2014:12 sida 7). Med anledning av detta 
planerar SKB att fortsättningsvis redovisa utvärderingar på en mer övergripande nivå för 
respektive produktionslinje/barriärer än tidigare. Detta förslag förefaller enligt SSM:s 
representanter som ett rimligt tillvägagångssätt inför Fud-program 2016, men att det 
kommer att behövas en fortsatt diskussion om omfattning och struktur för efterföljande 
Fud-program. 
 
SKB tog även kort upp frågan om avvecklingsplaner och rivningsstudier, vilket SSM vid 
granskningen av Fud-program 2013 påpekade bör utvecklas vidare (SSM 2014:12 sida 9). 
Denna fråga bad SSM att få återkomma till senare efter att SSM internt diskuterat 
avgränsningen mellan tillsynverksamheten och Fud-redovisningen gällande 
avvecklingsplaner och rivningsstudier. 
 
SKB refererade till att man inför inlämnandet av tidigare Fud-program genomfört 
regelbundna avstämningsmöten med myndigheten om arbetets fortskridande. SKB 
föreslog ett motsvarande förfarande inför framtagning av Fud-program 2016, något som 
myndigheten ser positivt på.  
 
Mötet avslutades med att SKB visade sin tid plan för genomförandet av nästa Fud-
program (Fig. 1). Av planen framgår  att SKB kommer att fastställa ett internt direktiv för 
Fud-arbetet till sommaren 2015. Det är därmed av stort intresse för SKB att SSM:s 
utredning av Fud-programmet så fort som möjligt kan ge besked vad myndigheten vill se i 
framtida Fud redovisningar. 
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Figur 1. SKB:s tidplan för genomförandet av Fud-programmet 2016. 
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