2007-09-27
(rev 2008-04-01)

Slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle: Kort bakgrund om
FUD-processen och hanteringen av industrins rapport FUD2007
Vart tredje år ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk
kärnbränslehantering AB, SKB, enligt Kärntekniklagen och
Kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i en rapport till
Statens kärnkraftinspektion, SKI. Dokumentet har fått benämningen Fudprogram där Fud står för forskning, utveckling och demonstration.
Rapporten går ut på bred remiss från SKI. SKI sammanställer remisserna
och lämnar sitt yttrande över rapporten till regeringen. Även Statens råd för
kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, lämnar ett separat yttrande till
regeringen. Regeringen ska sedan besluta om programmet uppfyller kraven
enligt kärntekniklagen. Beslutet om Fud-programmet vart tredje år är
regeringens möjlighet att påverka kärnavfallsprocessen genom de villkor
regeringen väljer att koppla till beslutet.
Industrins FUD-rapport presenterades i början av oktober. Ett
informationsmöte för remissinstanserna har arrangerats av SKI i Stockholm
den 26 oktober. Sista datum för remissvar till SKI är 15 mars. Inte bara de
remissinstanser som SKI skickar ut remissen till får lämna yttrande utan det
är öppet för vem som helst, även privatpersoner att lämna in ett yttrande.
Mer information om hur det går till svara på remisser finns på
regeringskansliets hemsida.
SKI:s yttrande brukar sedan gå till regeringen den sista mars. Regeringen
tar oftast sitt beslut i december samma år eller i början på nästkommande
år. Vad gäller Fud-07 skulle ett beslut kunna komma i december 2008.
Denna gång har dock SKI begärt och fått anstånd med att lämna in FUDgranskningen till den 30:e juni. Arbetsbelastningen p g a granskningen av
säkerhetsanalysen SR-Can anges som huvudskäl. Detta kan leda till att
även regerinsbeslutet kommer senare än vanligtEtt av de viktigaste remissyttranden som Statens kärnkraftinspektion, SKI,
har att ta hänsyn till är det som kärnavfallsavdelningen på Statens
strålskyddsinstitut, SSI, lämnar. SKI och SSI kommer att slås samman till
den nya Strålsäkerhetsmyndigheten den 1 juli 2008. Ann-Louise Eksborg,
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som ansvarar för sammanläggningen kommer att bli generaldirektör för den
nya myndigheten.
Tidpunkten för sammanslagningen innebär att Statens kärnkraftsinspektion,
SKI, formellt ensamt kommer att lämna in yttrandet över Fud-07 till
regeringen. När SKI lämnade in och fick uppskov med att lämna in sitt Fudyttrande var tidpunkten för sammanslagningen satt till den 1 april. Enligt den
tidsplanen hade SSI först lämnat in sitt remissyttrande till SKI och sedan
hade det gemensamma SKI och SSI lämnat ett gemensamt yttrande till
regeringen. Med den förändrade tidpunkten för sammanslagningen kommer
SKI ensamt att lämna in yttrandet. Eftersom medarbetarna vid
kärnavfallsavdelningen på den nya myndigheten tillsammans kommer att
följa upp Fud-yttrandet är det viktigt att arbetsformer etableras så att
medarbetarna vid kärnavfallsavdelningarna vid de bägge myndigheterna
känner ett gemensamt ansvar för SKI:s yttrande till regeringen.
Ett viktigt dokument som remissinstanserna kunde ha haft nytta av att ha
tillgång till vid granskningen av industrins Fud-program för 2007 var den
granskningsrapport över den senaste säkerhetsanalysen SR-Can som SKI
och SSI gemensamt genomfört och som ursprungligen skulle vart klar i
december 2007. På grund av omfattningen av granskningen blev nu
rapporten inte tillgänglig förrän i samband med att remisstiden för Fud-07
gick ut. MKG bad då att SKI skulle förlänga den allmänna remisstiden till en
måna efter det att granskningsrapporten blev klar, något som myndigheten
vägrade att göra.
Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in ett gemensamt yttrande
över industrins forskningsprogram Fud-07. I yttrandet framför föreningarna
en omfattande kritik till den pågående hanteringen av kärnavfallsfrågan och
föreslår att regeringen på ett antal punkter sätter villkor i sitt kommande
beslut över Fud-07.
Mer information: Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31,
johan.swahn@mkg.se
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