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Anmälan av Sveriges nationella program för hanteringen av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Herr Ambassadör,
Jag vill tacka Er för att Ni lämnat in det nationella programmet för hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige1 enligt artikel 13,1 och
artikel 15.4, och den rapport2 som avses i artikel 14.1 i rådets direktiv 2011/70/Euratom
av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. De båda dokumenten har
registrerats den 24 augusti 2015.
Vi uppskattade också att Ni lämnat in engelska versioner av dessa handlingar, vilket
underlättar översynen och utarbetandet av kommissionens rapport till rådet och
Europaparlamentet under 2016 om genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna.
Sveriges nationella program ger god information om nuvarande praxis och framtida
planer för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Vid granskningen av
programmet har mina avdelningar noterat att det omfattar de flesta av de uppgifter som
krävs enligt direktivet. I vissa fall var informationen om centrala resultatindikatorer
begränsad, t.ex. om långsiktig förvaltning, kostnadsberäkning och finansiering för
radioaktivt avfall utanför kärnkraftverken (t.ex. användare av källor till joniserande
strålning inom forskning och medicin), liksom om internationella avtal för hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. För övrigt har vi några ytterligare frågor som
bifogas denna skrivelse. Enligt artikel 13.3 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att
lämna de begärda upplysningarna inom 6 månader efter det att kommissionens begäran
mottagits. Trots detta skulle jag vilja be Sverige att tillhandahålla svar på frågorna (på
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engelska, om möjligt) så snart som möjligt. Helst skulle vi vilja ha Ert svar inom 3
månader från mottagandet av detta brev, för att möjliggöra en sömlös fortsättning av
bedömningen och ge oss möjlighet att snabbt utfärda vårt yttrande och utarbeta rapporten
till rådet och Europaparlamentet.
I linje med sin öppenhetspolitik vill kommissionen uppmuntra alla medlemsstater att se
till att de nationella rapporterna och programmen sprids så mycket som möjligt, bland
annat genom att göra dem tillgängliga på nätet. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och be Er
att godkänna offentliggörandet av det anmälda programmet och rapporten på Europeiska
kommissionens webbplats, tillsammans med samma dokument från de övriga
medlemsstaterna.
Kommissionen, och i synnerhet Ilse Metaxopoulou, chef för enhet D.2 vid
Generaldirektoratet för energi (Ioanna.Metaxopoulou@ec.europa.eu) och B. Batandjieva,
som ansvarade för ärendet (Borislava.Batandiieva@ec.europa.eu). står till Ert förfogande
för ytterligare diskussioner om denna fråga.
Högaktningsfullt

Dominique Ristori
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Bilaga:
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Flavio Lanaro Strålsäkerhetsmyndigheten
Frågor om säker och ansvarsfull hantering av använt kärnbränsle och
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Bilaga
Frågor om säker och ansvarsfull hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt
avfall i Sverige - Anmälan av Sveriges nationella program inom ramen för rådets
direktiv 2011/70/Euratom (nationell plan)
inlämnad enligt artikel 13.1 i rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011
om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
I

Generella frågor och policyfrågor

1.1.

Kan Ni redogöra för hanteringsflödena (inbegripet slutförvaring) för använt bränsle
från forskningsreaktom Rl och Ågestaverkets reaktorer, institutionellt radioaktivt
avfall och det radioaktiva avfallet från avvecklingen av uranbrytningen vid
Ranstadverket?

1.2.

Kan Ni bekräfta att avfall från nedfall som kontaminerats med Cs-137 (se avsnitt
6.5.2 i programmet) och avfall med högre halter av naturligt förekommande
radionuklider inte betraktas som radioaktivt avfall i Sverige?

1.3.

På grundval av den strategi som presenteras på sidan 8 i programmet, skulle Ni
kunna redogöra för följande:
o Vilka mängder och typer av radioaktivt avfall med utländskt ursprung finns i
Sverige (t.ex. smältning i Studsvik-anläggningen) och vilka planerna är för deras
fortsatta hantering (t.ex. returnering till ursprungslandet)?
o Ge exempel på de ”undantagsfall” för slutförvaring av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall som omnämns i sammanfattningen av programmet?

1.4.

Av anmälningarna framgår inte tydligt huruvida Studsvik Nuclear AB kommer att
ta emot herrelösa strålkällor för vilka det varken finns en bearbetningsmetod eller
en slutförvaringslösning, trots att finansiering föreligger. Kan Ni redogöra för
ansvarsläget för långtidslagring och bortskaffande av herrelösa strålkällor som har
deklarerats som radioaktivt avfall, om Studsvik Nuclear AB inte tar emot dem?

1.5.

Hur tillämpas principen om ömsesidigt beroendet på radioaktivt avfall/använt
kärnbränsle så att avfallet i framtiden kan tas emot i djupförvar (SFL)3 och
slutförvar (SFK)4?

II

Inventering, principer och planer

2.1.

Kan Ni, utgående från de uppgifter om inventering som hittills delgetts
kommissionen, redogöra för inventeringen över det radioaktiva avfall som lagras
utanför kärnkraftverk, och var det befinner sig (per kategori) (t.ex. Studsvik) i
enlighet med artikel 12.1 i direktivet?

2.2.

Kan Ni redogöra för den tillgängliga och planerade lagrings- och
bortskaffningskapaciteten och för hur den motsvarar de nuvarande och uppskattade
inventeringarna över använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, t.ex. om det finns
särskilda planer för framtida anläggningar utöver mellanlagringsanläggningen på
Barsebäcksverket?

3 Förvaringsplats fór långlivat radioaktivt avfall.
4 Slutförvaring för använt kärnbränsle.
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2.4.

Kan Ni förklara hur principen om säkerhet på lång sikt och med passiva
säkerhetsanordningar tillämpas på anläggningar för djupförvar av långlivat
radioaktivt avfall (SFL) och för slutförvaring nära markytan?

2.5.

Vilka är de nuvarande tidsramarna och nedläggningsplanerna för anläggningarna
för tillfällig förvaring av använt bränsle och radioaktivt avfall i Studsvik? Finns det
planer för hantering av ”icke-kämavfalľ’5 efter stängningen av Studsvik?

III

Tidsram

3.1.

Hur ser planerna ut för stängningen av Westinghouses kämbränslefabrik i Sverige?
Kan Ni redogöra för metoderna för behandling före slutförvaring samt slutförvaring
för radioaktivt avfall från driften och nedläggningen av denna fabrik?

3.2.

Utgående från de detaljerade tidsramarna för slutförvaring i programmet, kan Ni
redogöra för etapperna för behandlingen av radioaktivt avfall före slutförvaring vid
andra kärnkraftverk än Barsebäcksverket?

3.3.

Kan Ni ange när Svafos behovsanalys för förvaring av långlivat låg- och
medelaktivt avfall förväntas vara slutförd?

3.4.

Kan Ni lämna en lägesrapport om SNABrs preliminära undersökningsresultat om
hantering och bortskaffande av ”icke-nukleärt avfall” (som skulle ha varit avslutade
senast den 31 december 2015)?

IV

Forskning, utveckling och demonstration

4.1.

V.g. redogör för befintlig och planerad forskningsverksamhet för att underlätta
valet av plats för djupförvaringsanläggningen (SFL).

4.2.

Utgående från de detaljerade tidsplanerna i det nationella programmet, kan Ni
förklara de centrala resultatindikatorer som tagits fram för att övervaka
genomförandet av det nationella programmet i dess helhet (särskilt den verksamhet
som gäller hantering av ”icke-nukleärt avfall”, t.ex. i Studsvik) och vad som ligger
till grund för indikatorerna?

4.3.

Utöver säkerhetsbevisningen för slutförvaring (SFK), hur hanteras den
evidensbaserade och dokumenterade beslutsprocessen för alla andra typer av
använt kärnbränsle och anläggningar för hantering av radioaktivt avfall i strategin
och det nationella programmet, i enlighet med artikel 12.1 i direktivet?

V

Strategi efter nedläggning och bevarande av kunskap

5.1.

Vilka är planerna för drift och stängning av de fyra anläggningarna för deponering
vid Ringhals AB, Forsmark AB, Oskarshamn och Studsvik?

5.2.

Vilka specifika åtgärder efter stängning har vidtagits/planerats för befintliga
anläggningar för bortskaffande (t.ex. slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt
avfall - SFR - och fyra deponier) och planerade anläggningar (SFK och SFL)?

VI

Kostnader och ekonomiska planer

6.1.

Med hänsyn tagen till kostnadsberäkningarna för SKB6 och i enlighet med
artikel 12.1 i direktivet, vore jag tacksam om Ni kunde tillhandahålla den senaste

5 Avfall från icke-nukleär verksamhet, t.ex. på sjukhus, inom industrin och på forskningsinstitut, till följd
av användning av radioaktiva material (avsnitt 1.3.2 i planen).
6 Plan 2013, kostnader från och med 2015 för radioaktiva restprodukter från kärnkraft, grund fór avgifter
och garantier för perioden 2015-2017.
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bedömningen av kostnaderna för det nationella programmet som helhet, inklusive
kostnaderna för förvaltningen av ”icke-nukleärt avfall” (dvs. kostnaderna från
generering till slutförvaring, inbegripet efter kostnader efter nedläggning,
uppdelade per år och per kategori av radioaktivt avfall)?
Kan Ni redogöra för underlaget och hypotesen/antagandena för beräkning av de
underliggande kostnaderna (t.ex. räntor, kostnadsökningar och förväntad inflation)?
6.2.

I avsnitt 7.3.3 i det nationella programmet anges för hantering av historiskt avfall
att Studsvikfondens tillgångar emellertid fortfarande kommer att användas för
samma ändamål därefter (fram till cirka 2050). Vilka mekanismer finns för att
täcka kostnaderna för hanteringen av historiskt avfall efter 2050 om ytterligare
finansiering krävs?
Kan Ni vidare redogöra för de avgifter som ska betalas till Studsvik Nuclear AB av
producenter av icke-nukleärt avfall, tillgängliga medel i dag samt hur denna
organisation garanterar att medel finns tillgängliga för framtida behov?

6.3. Kan ni lämna ytterligare uppgifter om de årliga bidragen till fondema för
hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (t.ex. Kärnavfall sfonden,
Studsviksfonden), var fondema förvaltas och vilka säkerheter som finns (internt
eller externt), vem som förvaltar dem (t.ex. tredjeparter) och hur det säkerställs att
dessa medel finns tillgängliga vid behov?
Redogör för Kämavfallsfondens och Studsviksfondens investeringspolitik samt
riktlinjer. V.g. tillhandahåll en redogörelse för fondernas struktur per typ av
investering.
Den information som avses i punkterna 6.1-6.3 ovan ska omfatta alla uppgifter
som är nödvändiga för att kommissionen ska kunna försäkra sig om att de
finansiella medlen för en säker hantering av alla typer av verksamheter och
anläggningar för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är
tillräckliga och tillgängliga, från generering till slutförvaring (inkl. efter stängning).

YII

Avtal

7.1.

I sin andra rapport enligt direktiv 2006/117/Euratom7 för perioden 2012-2014
anmälde Sverige att radioaktivt avfall transporteras till Japan och USA och använt
kärnbränsle till Norge; kan Ni därför redogöra för syftet med transporterna
(behandling/bortskaffande), när transporterna ägde mm, och hur skyldigheterna
enligt artikel 4.4 i direktiv 2011/70/Euratom har uppfyllts och under vilka avtal?

7.2.

V.g. bifoga relevanta överenskommelser i enlighet med artikel 12.1 k i direktiv
2011/70/Euratom.

7 Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter
av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
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