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Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande 
över Svensk Kärnbränslehantering AB:s 
redovisning av Fud-program 2010 

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande  
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in Fud-program 2010 

till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för granskning enligt 12 § lagen 

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen).  

 

SSM föreslår att regeringen beslutar att reaktorinnehavarna genom SKB har 

fullgjort sina skyldigheter enligt 12 § kärntekniklagen men samtidigt ställer 

som villkor att reaktorinnehavarna inför redovisningen av kommande Fud-

program fortlöpande ska samråda med myndigheten i frågor rörande pro-

grammet för slutförvar av långlivat låg- och medelaktivt avfall samt avveckl-

ingsplaner och rivningsstudier. 

 

SSM föreslår vidare att regeringen uppmanar reaktorinnehavarna och SKB 

att beakta de bedömningar och synpunkter som i övrigt förs fram i myndig-

hetens granskningsrapport. 

Ärendet 
Reaktorinnehavarna har låtit SKB upprätta det forsknings-, utvecklings- och 

demonstrationsprogram (Fud-program) som krävs enligt 12 § kärnteknikla-

gen. SKB lämnade i enlighet med 25 § förordningen (1984:14) om kärntek-

nisk verksamhet (kärnteknikförordningen) in Fud-program 2010 till myndig-

heten för granskning och utvärdering den 29 september 2010. 
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SSM har granskat och utvärderat Fud-program 2010 enligt 26 § kärnteknik-

förordningen. Detta yttrande samt tillhörande granskningsrapport samman-

fattar resultaten av granskningen och utvärderingen. 

 

Myndigheten har i samband med granskningen av Fud-program 2010 följt 

upp vissa kvarstående frågor från granskningen av Fud-program 2007 och 

SKB:s komplettering till detta i enlighet med regeringens villkorade beslut 

om Fud-program 2007 (M2008/2772/Mk, M2008/2833/Mk, 

M2009/3591/Mk, M2009/3976/Mk). 

 

SSM har skickat SKB:s Fud-program 2010 på en bred remiss till ca 70 orga-

nisationer för att inhämta synpunkter. Av dessa remissinstanser inkom 41 

med svar, varav 16 avstod att yttra sig eller inte lämnade några synpunkter 

på programmet. Övriga organisationer avstod från att svara. 

 

SSM:s rådgivande nämnd för frågor om radioaktivt avfall och använt kärn-

bränsle behandlade huvuddragen i SSM granskning vid sitt sammanträde den 

23 februari 2011. 

Skälen för yttrandet 

Uppfyllelse av 12 § kärntekniklagen 

Enligt 12 § kärntekniklagen ska den som har tillstånd att inneha eller driva 

en kärnkraftsreaktor i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller 

låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverk-

samhet och de övriga åtgärder som behövs för säker hantering av kärnavfall 

och använt kärnbränsle samt säker avveckling och rivning av kärntekniska 

anläggningar.  

 

SKB har på uppdrag av reaktorinnehavarna upprättat Fud-programmet och 

lämnat det till myndigheten i enlighet med 25 § kärnteknikförordningen. 

 

SSM har i enlighet med 26 § kärnteknikförordningen genomfört en gransk-

ning och utvärdering av programmet i fråga om  

1. planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet 

2. redovisade forskningsresultat 

3. alternativa hanterings- och förvaringsmetoder 

4. de åtgärder som avses bli vidtagna. 

 

Myndigheten har tagit fram en granskningsrapport som innefattar detaljerade 

bedömningar av samtliga avsnitt i Fud-program 2010. De detaljerade be-

dömningarna avseende punkterna 1. och 2. ovan finns i avsnitt fyra till sex i 

granskningsrapporten. De detaljerade bedömningarna avseende punkt 3. 

redovisas i avsnitt sju i granskningsrapporten. Punkt 4. avhandlas i avsnitt tre 

i granskningsrapporten. 
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SSM gör mot bakgrund av de detaljerade bedömningarna i granskningsrap-

porten den sammanfattande bedömningen att reaktorinnehavarna uppfyller 

de krav 12 § kärntekniklagen ställer.  

 

Villkor för den fortsatta utvecklings- och forskningsverksamheten 

SSM anser att reaktorinnehavarna, genom SKB, i Fud-program 2010 inte 

tillräckligt beaktat de påpekanden som myndigheten förde fram i gransk-

ningen av SKB:s komplettering till Fud-program 2007 (SSM 2009/1365) 

med avseende på programmet för långlivat låg- och medelaktivt avfall samt 

avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.  

 

SSM:s bedömning är att reaktorinnehavarna i kommande Fud-program 2013 

bör redovisa planer och strategier avseende avveckling och rivning av kärn-

kraftverken samt Ågesta kraftvärmeverk mer utförligt och på en mer detalje-

rad nivå än vad som är fallet i Fud-program 2010. Redovisningen bör inklu-

dera en tydlig beskrivning av vilka uppgifter som har delegerats av reaktor-

innehavarna i fråga om planering och genomförande av de olika åtgärder 

som krävs. En mer fullständig redovisning bör kunna upprättas genom att 

redovisningen tas fram i samråd mellan reaktorinnehavarna och SKB samt 

genom att det ytterligare kunskapsunderlag från pågående rivningsstudier 

som görs tillgängliga på ett lämpligt sätt inarbetas i programmet.   

 

Vidare bedömer myndigheten att reaktorinnehavarna, genom SKB, i Fud-

program 2013 bör fördjupa redovisningen av programmet för långlivat låg- 

och medelaktivt avfall med hänsyn till dels olika handlingsalternativ för 

hantering och slutförvaring av avfallet och dels en konkretiserad redovisning 

av de förvarsutformningar som SKB har börjat utveckla. Av redovisningen 

bör särskilt framgå förutsättningar och val av handlingsalternativ med avse-

ende på en möjlig tidigareläggning och ett etappvis uppförande av ett slut-

förvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. 

 

SSM föreslår mot bakgrund av ovanstående att regeringen ställer som villkor 

att reaktorinnehavarna och SKB inför Fud-program 2013 fortlöpande ska 

samråda med myndigheten om den förväntade redovisningen rörande pro-

grammet för slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall samt  

avvecklingsplaner och rivningsstudier. 

 

Övriga bedömningar och synpunkter 

SSM gör i granskningsrapporten bedömningar och framför synpunkter på 

samtliga delar av Fud-program 2010. SSM föreslår att regeringen uppmanar 

reaktorinnehavarna och SKB att i det fortsatta forsknings- och utvecklings-

arbetet beakta de synpunkter som förs fram i granskningsrapporten. 
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Ann-Louise 

Eksborg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit avdelningschefen Jo-

han Anderberg, enhetscheferna Josefin Päiviö Jonsson, Johanna Sandwall, 

Elisabeth André Turlind, Björn Hedberg och Erik Welleman, verksjuristen 

Pernilla Sandgren samt utredaren Georg Lindgren, den sistnämnde föredra-

gande. 

 

 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 

 

 

Ann-Louise Eksborg 

 

 

    Georg Lindgren 
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