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12 § KTL  

Tillståndshavare för kärnkraftreaktorer ska 

i samråd med övriga reaktorinnehavare… 

…upprätta eller låta upprätta ett program för 

de åtgärder som behövs för att på ett säkert 

sätt avveckla och riva anläggningar   

de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt 

hantera och slutförvara kärnavfall och kärnämne 

som inte används på nytt 

den allsidiga forsknings- och 

utvecklingsverksamhet som behövs  



Syfte med programmet 

 
Säkerställa att reaktorinnehavarna har 

ändamålsenliga strategier och planer för 

strålsäkert omhändertagande av avfall och 

avveckling av anläggningar 
 

Nationell samordning av frågor om avfall och 

avveckling 

Systematisk forskning och utveckling 

Insyn och deltagande av berörda parter 

Återkoppling från SSM och regeringen 

Underlag för fondering 

 



Särskilt behov av samordnad redovisning  

av avvecklingsfrågor 

… omfattar åtgärder som 

huvudsakligen planeras att 

genomföras under ledning 

och styrning av respektive 

kärnkraftsföretag och inte i 

gemensam SKB-regi såsom 

är fallet för de flesta övriga 

åtgärder som omfattas av 

Fud-programmet 

(Källa: SKB, Fud-program 2013) 



Krav på programmet 

 
Översikt över samtliga åtgärder  

som kan bli behövliga 

 

Närmare beskrivning  

av åtgärder inom  

minst sex år  

 

Uppfylla regeringens  

villkor och förväntningar 

 



Kort historik 

 
SSM/SSI/SKI/Regeringens synpunkter  

på avveckling i Fud-programmet: 

Fud-04 => Rivningsfrågorna bör ges ökad  

  uppmärksamhet 

Fud-07 => Krav på Fud-07K,  

  bl.a. gällande avveckling 

Fud-07K => Förväntningar på Fud-2010 

Fud-2010 => Regeringsbeslut med villkor,  

      krav på samråd med SSM 

Två samråd med TH och SKB inför Fud-2013 

 



Nuläge 

 
Fud-2013 => SSM yttrande 28 mars 2014 

SSM föreslår att regeringen godkänner 

programmet, med villkor om fortsatta 

samråd om redovisning av avveckling  

SSM önskar även tydligare redovisning av 

motiv, utvärdering och planering av FoU 

Regeringsbeslut väntas i höst 



Vilka förväntningar hade SSM på 

Fud-program 2013? 

Översiktlig beskrivning av kärnkraftbolagens och 
SKB:s planerade åtgärder för avveckling, rivning, 
slutförvaring och friklassning 

Tydlig koppling mellan dessa åtgärder och SKB:s 
planer för transport, lagring och slutförvaring av 
avfall, inklusive beskrivning av flexibilitet för 
förändringar 

Tydlig beskrivning av SKB:s uppdrag att planera 
och/eller genomföra åtgärder som ingår i 
kärnkraftbolagens skyldigheter enligt KTL, 
inklusive redovisning enligt 12 § KTL 

Tydligt åtagande från de parter som ska ansvara 
enligt KTL för att åtgärderna genomförs 

 



Om avveckling i Fud-program 2013 

 
• Kravbild 

• Ansvarsfördelning  

och SKB:s mandat 

• Referenstidsplan  

för avveckling 

• Redovisning för  

respektive TH 

• SKB:s pågående och  

planerade arbete  



(Källa: SKB, Fud-program 2013) 



Bättre än tidigare Fud-program…  

TH aktivt delaktiga i framtagandet 

Bra att kärnkraftsföretagen och SKB samarbetar 

kring olika frågor gällande avveckling  

– och nödvändigt! 

– positivt att samarbetsformerna ses över 

SSM:s synpunkter på Fud-program 2013 

 



…men redovisningen behöver utvecklas 
 Fördelningen av uppgifter och samordningen av 

dessa mellan kärnkraftbolagen och SKB 

Samordning och kvalitetssäkring av den 

information som ges i Fud-programmet 

Hur studier för avveckling (”rivningsstudier”) 

förhåller sig till avvecklingsplaner och 

avvecklingsstrategier 

Planerade åtgärder, flexibilitet, FoU 

 

SSM:s synpunkter på Fud-program 2013 

 



Planerade åtgärder för  

nedmontering och rivning 

Ej heltäckande beskrivning av 

Nedmontering och rivning av KKV 

Avfallslogistik, behandling, lagring, transporter, 

slutförvar 

Mängder till 

friklassning 

Avveckling  

av Clab/Clink 

SSM:s synpunkter på Fud-program 2013 

 



Flexibilitet för att hantera  

förändrade förutsättningar 

Nuvarande planering förutsätter… 

God framförhållning 

Intensiva förberedelser under sista drifttiden 

Direkt rivning med snabbt och optimalt genomförande 

Tillgång till kompetens och övriga resurser 

Tillgång till markförvar  

Optimal dokumenthantering (MB-prövning, Art. 37, SAR, 

anmälan om delmoment, kontrollprogram för friklassning, etc.) 

Optimal myndighetshantering 

Optimal samverkan med övriga berörda (kommun, 

intressegrupper, mottagare av friklassat avfall, m.fl.) 

 

SSM:s synpunkter på Fud-program 2013 

 



SSM:s bedömning av flexibiliteten 
 
Planerna är optimistiska  

och därmed känsliga för störningar 

Betydelsen av olika störningar bör utredas 

– Hur kan de förebyggas? 

– Hur kan de hanteras? 

– Vad kan vi lära av vår nutida avvecklingshistoria?! 

– Fokus på nationella frågor  

– Kompetens 

– Resurser 

– Gemensamma lösningar 

– Etc 

 

 

SSM:s synpunkter på Fud-program 2013 

 



Genomförd och planerad  

FoU för avveckling 

SSM önskar bättre beskrivningar av 

Strategi för FoU för avveckling 

Genomförd och planerad FoU för avveckling 

Även driftfrågor med påverkan på avveckling bör 

ingå (materialval, dokumentation etc.) 

DRIFT 
Nedmontering  

och rivning 

Slutlig 

avställning Friklassning 

Design,  

uppförande 

Avställnings-  

och servicedrift 

AVVECKLING 

SSM:s synpunkter på Fud-program 2013 

 



Tack!  

Frågor och kommentarer? 

 

Vi ser fram emot  

en fortsatt dialog 


