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YTTRANDE ÖVER SKB:S FUD-PROGRAM 2016 
 

Remissen 

 

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk har erhållit rubricerade FUD- 

program för yttrande.  Yttrandet ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillhanda senast 

den 31 december 2016.  

 

Oskarshamns kommun är också remissinstans och avger eget yttrande över FUD- programmet 

genom ett av LKO- projektet utarbetat förslag till kommunstyrelsen. 

 

Yttrande 

 

Lokala säkerhetsnämnden ställer sig bakom yttrandet från Oskarshamns kommun. Lokala 

säkerhetsnämnden anser också att SKB AB i FUD 2016 överskådligt och på ett bra sätt 

beskriver slutförvarssystemet och dess olika delar. Avvecklingsfrågorna och frågor som 

behöver lösas med anledning av förtida avställning av reaktorer beskrivs på ett utförligt sätt.  

 

Lokala säkerhetsnämnden vill framhålla vikten av tillsynsmyndighetens oberoende roll och 

vikten av att SSM har tillgång till resurser. Tillräckliga resurser måste tilldelas myndigheten 

för granskning av hela slutförvarssystemet och för att kunna hantera den uppkomna 

situationen med förtida avveckling av reaktorer. Kompetensfrågorna är också av vikt. Det 

krävs kunskaper kring avställning, avveckling och nedmontering för att på ett säkert sätt 

kunna riva kärnkraftverken. En unik kunskap som på sikt kommer att försvinna eftersom den 

idag finns hos en kunnig men begränsad grupp experter.  

 

Det är också av vikt att analyser och övrigt tekniskt underlag som presenteras i FUD:en är 

tillgängligt och begripligt för olika grupper i samhället. 

 

Lokal säkerhetsnämnden delar kommunens oro för att  igångsättningen av slutförvarssystemet 

kan komma att försenas, vilket i sin tur kan komma att innebära att Clab:s lagringskapacitet 

inte räcker till eftersom allt använt kärnbränsle finns i det centrala mellanlagret. Om detta 

inträffar måste Clab byggas ut eller annan mellanlagring ordnas. 
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På flera ställen i programmet nämns behovet av mellanlager av rivningsavfall både när det 

gäller låg- och medelaktivt avfall i avvaktan på utbyggnad av SFR respektive långlivat avfall i 

avvaktan på etableringen av SFL. I syfte att ge en bättre överblick anser lokala säkerhets- 

nämnden att programmet behöver kompletteras med en tydligare redovisning av vilka 

mellanlager som finns för närvarande och vilka som planeras samt drifttiderna för dessa.  

 

FUD:en beskriver avfallshanteringen på OKG AB i samband med förtida avveckling och 

utökad kapacitet av avfallshantering samt det faktum att SFR inte är i drift förrän 2030. 

Lokala säkerhetsnämnden anser att olika alternativ för mellanlagring behöver utredas och om 

befintliga mellanlager kan anses tillräckliga eller om nya behöver byggas.  

 

OKG AB bedriver ett markförvar (BFA) för att slutförvara avfall med mycket låg aktivitet. 

För närvarande finns tillstånd för driftavfall, men rivningsavfall kan också bli aktuellt i 

markförvaret framöver. Stora mängder rivningsavfall kommer att uppstå i Simpevarp i mitten 

2020-talet. Lokala säkerhetsnämnden anser att det i programmet behöver klarläggas om 

markförvaret ska betraktas som permanent förvar eller mellanlager. 
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