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Preliminär dagordning 

 

 
• Inledning och presentation av deltagare 

• Synpunkter på dagordning 

• Eventuell formalia för mötet 

• Syfte med samrådsmöte 8 maj 

• Synpunkter på Fud 2013 och förväntan på Fud 2016 (avvecklingsfrågor) 
(Efraimsson) 

• Generellt om kommande Fud-program 2016 (AS inleder) 

• Utveckling av avvecklingsplaner och rivningsstudier (FDG inleder) 

• Fud-program 2016 – detaljnivå (AS inleder) 

• SSM:s pågående utredning om Fud (NN) 

• Avslut 
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Regeringen ställer följande villkor för den fortsatta 

forsknings- och utvecklingsverksamheten: 

 

• Svensk Kärnbränslehantering AB och reaktorinnehavarna ska inför 

redovisningen av kommande Fud-program fortsätta att samråda med 

strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör utveckling av avvecklingsplaner 

och rivningsstudier. Svensk Kärnbränslehantering AB ska säkerställa att 

kommande Fud-program är tydligare och mer strukturerade samt klargör hur 

forsknings- och utvecklingsåtgärder planeras, motiveras och utvärderas i syfte 

att uppfylla kraven i 10 och 11 §§ kärntekniklagen. 
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Framtida Fud-program 

 
• Regeringen anser att avvecklingsplaner och rivningsstudier bör utvecklas 

vidare. Detta gäller planerade åtgärder för nedmontering och rivning, 

strategier för forskning och utveckling samt fördelningen av uppgifter och 

samordningen av dessa mellan kärnkraftsbolagen och Svensk 

Kärnbränslehantering AB. 

• Kommande Fud-program ska vara tydligare, mer strukturerade och klargöra 

hur forsknings- och utvecklingsåtgärder planeras, motiveras och utvärderas i 

syfte att uppfylla 10 och 11 §§ kärntekniklagen. 

• Reaktorinnehavarna och Svensk Kärnbränslehantering AB ska noga 

överväga de övriga påpekanden som såväl Strålsäkerhetsmyndigheten, 

Kärnavfallsrådet som andra instanser gjort vid granskningen av Fud-program 

2013. 
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Syfte med samråd 8 maj 

• Att stämma av roll och avgränsningar för kommande Fud-

program 

• Skapa en samsyn om Fud-programmets roll och dess 

avgränsningar så att de på ett tydligt sätt kan 

kommuniceras till remissinstanserna 

• Att initiera samråd inför Fud 2016 och att diskutera fortsatt 

behov av dialog kring Fud 2016 
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Kraven på Fud-programmen 

• Kraven enligt kärntekniklagen (12§) 

– Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor 

ska … låta upprätta ett program för den allsidiga 

forsknings- och utvecklingsverksamhet och de 

övriga åtgärder som behövs för att på ett säkert 

sätt hantera och slutförvara i verksamheten 

uppkommet kärnavfall … och att på ett säkert sätt 

avveckla och riva anläggningar … till dess [allt] … 

placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits.  

– Programmet skall dels innehålla en översikt över 

samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels 

närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna 

inom en tidrymd om minst sex år. 

– Ska inlämnas till SSM senast i september vart 

tredje år. 
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SKB:s synpunkter till regeringen om Fud 2013 

• En viktig övergripande fråga är Fud-programmets avgränsning i förhållande 
till andra redovisningar SKB [lämnar]. 

• SSM har … på ett bra sätt beskrivit Fud-programmets roll  

• … anledning att se över och tydliggöra vilken redovisning som i framtiden ska 
ske inom ramen för Fud-programmet 

• … avgränsningen mellan Fud-programmet och de avvecklingsplaner … 
föreligger oklarheter 

• … om möjligt undvika dubbel redovisning … 

• … viktigt att SSM, SKB och reaktorinnehavarna har en samsyn om Fud-
programmets roll och dess avgränsningar så att de på ett tydligt sätt kan 
kommuniceras till remissinstanserna. 

• … att det som framkommer inom … pågående … tillståndsprövningar samt 
eventuella tillståndsvillkor kan komma att påverka SKB:s prioriteringar …. 
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Fud-program och övrig redovisning 

• Redovisningar till SSM av ”övergripande” planer 

– Fud-programmet (12 § KTL) 

– Ansökningar för tillkommande anläggningar (5, 5a-f §§ KTL)  

– Återkommande helhetsbedömningar (10a § KTL) 

– Avvecklingsplan (9 kap SSMFS 2008:1) 

– Säkerhetsprogram (2 kap 10 § SSMFS 2008:1) 

– Plan-rapporter (18 § SFS 2006:647) 

• SKB:s målsättning 

– Undvika dubbel redovisning 

• Tydliga avgränsningar mellan dokument 

• Överenskommen ambitionsnivå i respektive dokument då viss 
dubbelredovisning inte kan undvikas 

– Undvika dubbel ”tillsyn”  
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Fud-program – målbild  

• I Fud redovisas: 

– Forskningsinsatser inklusive insatser som stödjer tillståndsärende/PSAR-
arbete 

– Teknikutveckling/Demonstration inklusive underlag till 
tillståndsärende/PSAR-arbete 

– Sammanfattning av avvecklingsplaneringen och planerade aktiviteter för 
avveckling under den kommande 6-årsperioden 

• I Fud redovisas inte (förutom på en övergripande nivå i 
handlingsplanen) 

– Projektering av nya anläggningar 

– Uppförande av nya anläggningar 

– Pågående tillståndsprövningar och planering för dessa, dvs. inte heller 
direkta svar på begäran om kompletteringar som är del av tillståndsärenden 

– Modernisering och underhåll av anläggningar i drift 
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SKB:s vision för Fud 2016 

• Skapa en mer kärnfull, mer strategiskt inriktad Fud som 

uppfyller förväntningar inom SKB, hos tillståndshavare 

och SSM samt uppfyller lagkrav och även är läsvärd och 

trovärdig 
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Målgrupp för Fud-programmet 

Primär målgrupp: 

• Sakkunniga och beslutsfattare på SSM 

– experters behov ska mötas i referenser till programmet 

Handlingsplanens målgrupp därutöver: 

• Intressenter som är kunniga i kärnavfallsfrågan 

– Kommunernas arbetsgrupper och politiker 

– Miljögrupper 

• Regeringen – i egenskap av beslutsfattare 
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Redovisning avveckling Fud 2016 

• TH:s Avvecklingsplanering 

– Uppdaterade avvecklingsplaner 

– Redovisning av förberedelser i närtid 

• Forskning, utveckling, demonstration 

– Systematisk översiktlig beskrivning 

– Erfarenheter utvärderas för vidare arbete 

• Ansvarsfördelning och samordning 

• Rivningsstudier 

– Inga uppdateringar beslutade 

– Projektplaneringar tar vid 

 

 

Avveckling och rivning i Fud 2016 avses redovisas som en 

översiktlig helhet med fokus på åtgärder i närtid. 

14 2015-05-08 Fud och Plangruppen  2015-05-05 



Preliminär dagordning 

 

 
• Inledning och presentation av deltagare 

• Synpunkter på dagordning 

• Eventuell formalia för mötet 

• Syfte med samrådsmöte 

• Generellt om kommande Fud-program 2016 (AS inleder) 

• Utveckling av avvecklingsplaner och rivningsstudier (FDG inleder) 

• Fud-program 2016 – detaljnivå (AS inleder) 

• SSM:s pågående utredning om Fud (NN) 

• Avslut 

 

15 



Utmaningar inför Fud 2016 

• Undvika dubbelredovisning med två samtidigt pågående 

tillståndsprövningar (KBS-3 och SFR-utbyggnad) 

• Hitta rätt och ny nivå/omfattning med tillhörande struktur i 

Fud-rapport 

– Mer strategisk 

– Mindre omfattning 

– Inkluderande utvärdering av forsknings- och utvecklingsinsatser 
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Fud-program – Huvudstruktur  

• Del I  SKB:s verksamhet och handlingsplan 

–  ge överblick av samtliga åtgärder som kan behövas 

• Del II - … 

–  närmare ange kunskapsläge och planer för kommande 6 åren 

• Del II  Låg- och medelaktivt avfall 

• Del III  Använt kärnbränsle 

• Del IV  Forskning för analys av långsiktig säkerhet 

• Del V   Samhällsvetenskaplig forskning 

Huvudstruktur kan även behöva omprövas som en del av att komma till 

en kärnfullare Fud 
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Del 1 
• SKB:s verksamhet och handlingsplan 

Del 2 
• Låg- och medelaktivt avfall 

Del 3 
• Använt kärnbränsle 

Del 4 
• Forskning för analys av långsiktig säkerhet 

Del 5 
• Övriga frågor 
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”Mer Strategisk” 

”Mindre 

omfattning” 

”Mer strukturerad 

utvärdering” 

• Kan kräva betydande förändringar av strukturen  

• Allt måste hanteras samlat 

Hur ska Fud förändras? 



Förväntningar utvärdering!? 

• I grund och botten något som ger ett mer välmotiverat 

Fud-program 

• Bör göras på en övergripande nivå, systematiskt och 

samlat 

• Exemplifierar internt för att hitta en väl avvägd metod 
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Fud 2016 – ambition för handlingsplan 

• Utgångspunkt i befintligt avfallssystem 

• Redovisa vilka nya anläggningar och åtgärder som behövs – varför 

och när 

– Förutsättningar, kopplingar och beroenden 

• Redovisa vilka kvarvarande frågor som måste besvaras per 

anläggning för att uppnå ovanstående avseende (i relation till 

milstolpar) 

– Behov av ny kunskap 

– Färdiga tekniska lösningar 

– Godkänt produktionssystem 
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Fud 2016 och Plan 2016 - tidsplan 
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2015 2016 2017 
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granskning 
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Strategi 
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SSM:s granskning 

K-

Råd 
Regeringens 

beslut 

Direktiv Beslut 

Fud 
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Summering 

• Fud har till syfte att ge en helhetsbild av verksamheten  

– men mer detaljerad redovisning för verksamhet som inte är tillståndsgiven 

• Fud 2016 ska vara på en övergripande nivå, med fokus på forskning och 

återstående anläggningar/ åtgärder (t ex rivning) 

• Fud 2016 speciell med två parallellt pågående tillståndsprövningar 

– Frågor som hanteras i ansökningarna bör endast redovisas på en övergripande nivå i 

Fud 

• Systematisk utvärdering av forsknings- och utvecklingsåtgärder bör göras på 

en övergripande nivå 

• SKB ser fram emot att ta del av SSM:s pågående utredning 

• Nytt läge inför Fud 2019 
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