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§ 329. Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande Svensk 
kärnbränslehantering AB:s Fud-program 2019  

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun avstår från att lämna synpunkter på Fud-

program 2019. 

Då det inte är möjligt för Östhammars kommuns slutförvarsorganisation att bereda och 

formulera ett yttrande över Fud-programmet med finansiering via Kärnavfallsfonden avstår 

Östhammars kommun från att lämna synpunkter på Fud-program 2019. 

Ärendebeskrivning 
Strålsäkerhetsmyndigheten har översänt bilagda remiss som syftar till att inhämta 

upplysningar om sådant som är av betydelse för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning och 

utvärdering av Fud-program 2019. Myndigheten ska lämna ett yttrande till regeringen om 

Fud-program 2019 som enligt kärnteknikförordningen (1984:14) ska innehålla en granskning 

och utvärdering av programmet ifråga om: 

1. Planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet 

2. Redovisade forskningsresultat 

3. Alternativa hanterings- och förvaringsmetoder 

4. De åtgärder som avses blir vidtagna. 

Det är alltså för granskningen och utvärderingen av programmet i dessa frågor som 

myndigheten önskar synpunkter från remissinstanserna.  

Det är Östhammars kommuns absoluta övertygelse att Fud-program har spelat och spelar en 

avgörande roll för färdriktningen i det svenska kärnavfallsprogrammet. Därför har också 

Östhammars kommun vinnlagt sig om att framföra kloka och genomtänkta synpunkter på 

programmets innehåll och utveckling under alla år med utgångspunkt i den kompetens som 

finns hos slutförvarsenhetens personal och granskningsgruppernas politiker, som funnits med 

och följt slutförvarsprocesserna i dess parallella prövningar enligt miljöbalken och 

kärntekniklagen. Fud-programmen har varit en utomordentlig kunskapsuppbyggnad för 
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Östhammars kommuns slutförvarsorganisation och det är med beklämdhet vi konstaterar, och 

djupt beklagar, att det inte är möjligt att slutföra och vidareförmedla Östhammars kommuns 

synpunkter utifrån slutförvarsorganisationens iakttagelser då beredning och formulering av 

yttrande över Fud-programmet inte är möjligt att finansiera via kärnavfallsfonden enligt 

Riksgälden och miljödepartementet. Riksgälden skrev i sitt beslut om medel ur 

kärnavfallsfonden till Östhammars kommun för 2019 (dnr 2018/937) att ”Riksgälden anser att 

kostnader för att bereda Fud-programmet inte är en sådan kostnad som ska ersättas enligt 

4 § 7 a finansieringslagen eller någon annan bestämmelse i lagen.”  

Att som potentiell värdkommun inte kunna använda medel från kärnavfallsfonden för att 

hantera och bereda ett forsknings- och utvecklingsprogram från kärnkraftsindustrin, som 

hanterar just den framtid som kommunen förväntas gå in i känns helt enkelt helt fel. Det ger 

dessutom helt fel signaler gällande den tidiga beredning av platsvalsprocessen som SFL 

behöver med delaktighet. 

Gällande platsvalsprocessen för SFL noterar Östhammars kommun att SKB i Fud 2019 

skriver att ”SKB ser redovisningen [..] av bakgrundsmaterial och grundläggande 

förutsättningar och utgångspunkter som det första steget i den stegvisa lokaliseringsprocessen 

för SFL”. SKB skriver vidare ”Remisshanteringen av Fud-program 2019 ger berörda 

möjlighet att lämna synpunkter på SKB:s redovisade utgångspunkter, den föreslagna 

processen och de föreslagna lokaliseringsfaktorerna.” Forsmark nämns som en möjlig plats 

för ett framtida SFL men Östhammars kommun motsätter sig dessa slutsatser.  

Med utgångspunkt i de resonemang som förts av Riksgälden i ovannämnda beslut om medel 

till Östhammars kommun för 2019 anser inte kommunen att Fud 2019 och framtida Fud-

program som berör SFL ska kunna betraktas som ett steg i lokaliseringsprövningen. Om 

kommuners, och övriga remissinstansers, deltagande i slutförvarsprocessen enbart ska vara 

kopplat till miljöbalksprövningen anser inte Östhammars kommun att redovisning i Fud kan 

ses som en del av lokaliseringsprocessen, framförallt inte kopplat till eventuella synpunkter 

från remissinstanser.  

Östhammars kommun vill dock i sammanhanget påpeka att kommunen anser att prövningen 

enligt de båda lagstiftningarna, miljöbalken och kärntekniklagen, är starkt knutna till 
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varandra. För att få ha en helhetsbild och förstå processen anser kommunen att det är viktigt 

att följa båda prövningarna. Fud-programmet är ett viktigt underlag för en helhetsbild och 

förståelse för frågan och berörda kommuner bör ges ekonomiska förutsättningar att arbeta 

med Fud-programmet. 

Eventuella synpunkter på SKB:s Fud-program 2019 ska lämnas till Strålsäkerhets-

myndigheten senast 2019-12-31. 

Beslutsunderlag 
Fud 2019 finns att läsa i sin helhet på SKB:s hemsida: 

https://www.skb.se/publikation/2493433/FUD+2019.pdf.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef slutförvarsenheten Marie Berggren föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

− Strålsäkerhetsmyndigheten, märkt SSM 2016-3612: registrator@ssm.se 

− Miljödepartementet: m.registrator@regeringskansliet.se 

− Riksgälden: karnavfallsfinansiering@riksgalden.se 

− SKB: registrator@skb.se  

− Slutförvarsenheten: Marie Berggren och Anna Bergsten  

  


