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Kärnavfallsrådets verksamhetsplan 2017 (VP 2017) 

1. Inledning  

Kärnavfallsrådets huvuduppgift enligt dir. 2009:3 är att ge råd till regeringen om kärnavfall och 
använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Utöver 
regeringen är Kärnavfallsrådets målgrupper: berörda myndigheter, kärnkraftsindustrin, 
kommuner, intresserade organisationer samt politiker och massmedier. Rådet arbetar med sina 
målgrupper genom bland annat möten, seminarier och publikationer.  

Kärnavfallsrådet är tvärvetenskapligt. Ledamöterna har hög kompetens inom naturvetenskap, 
teknik, samhällsvetenskap, juridik samt humaniora och kan göra ingående vetenskapliga 
analyser. Rådet strävar efter att bidra till bättre beslutsunderlag genom att se på frågor om 
kärnavfall och använt kärnbränsle utifrån ett brett perspektiv valt utifrån rådsledamöternas 
samlade kompetensområde.  

Rådet följer även utvecklingen och diskussionen om hantering av kärnavfall och använt 
kärnbränsle i andra länder för att bidra till kunskapsuppbyggnad i Sverige. 

Förutom att beskriva rådets verksamhet är VP 2017 underlag för budgetförslaget 2017 till Miljö- 
och energidepartementet.   

Under verksamhetsåret avser rådet främst att fokusera på följande områden:  

 bedöma Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd till slutförvar för 
använt kärnbränsle  

 bedöma SKB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet som sammanställts i Fud-program 
2016  

 belysa och följa frågor om avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar  

 publicera Kunskapslägesrapport (Klr) 2017 och producera Klr 2018 

2. Ett 100-årigt tvärvetenskapligt perspektiv på slutförvarsprojektet   

Utifrån sin friare tvärvetenskapliga roll fokuserar rådet på frågor som rör de långa perspektiven 
eftersom projektet att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle beräknas ta cirka 100 år. Att 
frågor som uppstår p.g.a. den långa projekttiden blir lösta är nödvändigt för att slutförvaret ska 
vara säkert i minst 100 000 år. 

Frågor som rådet tidigare behandlat och avser fortsätta med under 2017 är informations- och 
kunskapsbevarande och kompetensförsörjning. Finansiering och organisationsfrågor är exempel 
på andra aktuella områden som rådet följer. Frågorna behandlas bland annat genom seminarier 
och i publikationer. 
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3. Huvuduppgifter 2017 

Bedöma SKB:s ansökan om tillstånd för slutförvar för använt kärnbränsle  

Våren 2011 lämnade SKB sina ansökningar till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 
(mark- och miljödomstolen) och till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Rådet är remissinstans till mark- och miljödomstolen och har yttrat sig om behovet av 
kompletteringar av SKB:s ansökan 2012, 2013 och 2015. Den 29 januari 2016 kungjorde mark- 
och miljödomstolen SKB:s ansökan. Den 31 maj 2016 lämnade rådet ett yttrande om sakfrågor. 

Rådet kommer att fortsätta följa processen som nu är i sakgranskningsfasen och har beredskap 
inför mark- och miljödomstolens huvudförhandling som troligen hålls våren 2017.1 Vid behov 
planerar rådet att beställa externa rapporter för att belysa viktiga områden i SKB:s ansökan.  

SSM granskar ärendet i en parallell process enligt kärntekniklagen.  Rådet följer även denna 
process och har kontinuerlig dialog med SSM i frågor av gemensamt intresse. 
Mark- och miljödomstolen och SSM ska lämna yttranden till regeringen som kommer att pröva 
om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen. Rådet avser att stötta 
regeringen med en bred samhällelig belysning av frågorna.  

Bedöma Fud-program 2016  

Den 30 september 2016 redovisade SKB sitt program för forskning, utveckling och 
demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-program 2016).   

Kärnavfallsrådet har till uppgift att göra en självständig granskning av SKB:s Fud-program och att 
lämna sitt yttrande till regeringen senast i juni 2017. Rådet börjar med inläsning och planering av 
programmet under hösten 2016 och granskar de delar där rådet har specialkompetens under 
första delen av 2017.  

Följa arbetet med avveckling och rivning  

Sedan VP 2016 har det tillkommit beslut om att stänga flera reaktorer vilket gör avveckling och 
rivning av kärntekniska anläggningar mer aktuellt för rådet att följa. Det behövs metoder för att 
utföra rivningen och det krävs slutförvar för rivningsavfallet. För att lära sig mera på området 
kommer rådet att undersöka processer för avveckling och rivning i Sverige och i andra länder 
som kommit längre och även delta i internationella arbetsgrupper. 
Rådet planerar att fortsätta följa planerna på avveckling av forskningsreaktorerna i Studsvik och 
planeringen att riva de två stängda reaktorerna i Barsebäck.   

 

Bedöma SKB:s ansökan om utbyggnad av Slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR 

SKB lämnade sina ansökningar om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt 
avfall (SFR) till mark- och miljödomstolen och till SSM 2014. 
Kärnavfallsrådet har lämnat synpunkter på behov av kompletteringar till domstolen i februari 
2015 och till SSM i september 2015. Rådet avser att fortsätta följa både tillståndsprocessen 
enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen.  

En förändring under 2016 är att regeringen meddelat att ansökan enligt miljöbalken kommer att 
prövas enligt 17 kap 3 §. Det innebär att regeringen kommer att besluta om eventuell tillåtlighet 

                                                 
1
 Mark- och miljödomstolen. Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 416. 
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och kommunen får möjlighet att besluta enligt 17 kap. 6 §. Rådet avser att vara stöd för 
regeringen i denna tillståndsprocess. 

Följa planering av SFL  
Rådet kommer att följa planerna för att bygga ett Slutförvar för långlivat radioaktivt avfall (SFL) 
som enligt SKB:s tidsplan tidigast beräknas tas i drift 2045. 

Producera rådets Kunskapslägesrapport 2018 (Klr)  

I februari varje år redovisar rådet föregående års arbete samt sin självständiga bedömning av det 
aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Rapporten uppmärksammar frågor som rådet anser är 
viktiga att lyfta och de återspeglas i rådets övriga aktiviteter i t.ex. seminarier och publikationer.  

Kunskapslägesrapport 2017 som publiceras i början av året belyser olika samhällsperspektiv av 
betydelse för regeringens beslut om SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för använt 
kärnbränsle. Rapporten ska handla om utmaningar med den långa projekttiden och hur viktigt 
det är att lösa dem för att säkerställa slutförvarets funktion i minst 100 000 år.  

I Klr 2018 som planeras och skrivs under 2017 fortsätter rådet att fokusera på frågor utifrån de 
långa perspektiven och behandlar även frågor om avveckling och rivning.  

4. Löpande verksamhet 2017 

Seminarier samt dialog- och informationsmöten  

Ett syfte med möten och seminarier är att skapa goda arenor för dialog mellan olika aktörer.  

I rådets uppdrag ingår att ha en regelbunden dialog med regeringen (Miljö- och 
energidepartementet) samt att vara samtalspartner och kunskapskälla även för övriga 
målgrupper: SSM, Oskarshamns och Östhammars kommuner, intresserade organisationer, 
politiker och media.   

Kärnavfallsrådet avser att ha ett seminarium i samband med publiceringen av 
Kunskapslägesrapport 2017 för att presentera rapportern. Rådet kommer även att bjuda in 
Försvarutskottet till möte i samband med publiceringen. 

Kärnavfallsrådet planerar även att ha seminarier för att följa upp något eller några av de ämnen 
som behandlas i kunskapslägesrapporten.  

 
2013 gjorde Kärnavfallsrådet en telefonundersökning med Sveriges riksdagsledamöter för att ta 
reda på deras kunskap om slutförvar och använt kärnbränsle. Rådet planerar att göra en ny 
undersökning om riksdagsledamöternas kunskapsläge och att redovisa samt diskutera resultatet 
vid ett seminarium i Almedalen. Syftet med seminariet är även att nå målgruppen politiker. 

Webbplats 

Kärnavfallsrådets webbplats uppdateras under hösten 2016. Webbplatsens innehåll förbättras 
kontinuerligt för att uppfylla höga krav på IT-säkerhet, överskådlighet och aktuell information. En 
bakgrund till kärnavfallsområdet kommer att publiceras för att nå nya grupper av aktörer som 
t.ex. ungdomar och politiker. På webbplatsen publicerar rådet rapporter och nyhetsblad samt 
beställda forskningsrapporter som belyser frågor som rådet anser är viktiga för 
slutförvarsområdet.  
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Kärnavfallsrådets sammanträden  
Kärnavfallsrådet planerar att hålla sex sammanträden under 2017: 

 Rådsmöte 1: den 18 januari  

 Rådsmöte 2: 4−5 april  

 Rådsmöte 3: den 9 maj 

 Rådsmöte 4: den 5 september 

 Rådsmöte 5 och studiebesök: 10−12 oktober  

 Rådsmöte 6: den 5 december  

Remissärenden 
Kärnavfallsrådet svarar på remisser från exempelvis Miljö- och energidepartementet, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och 
Naturvårdsverket.  

Internationellt samarbete och konferenser 

Kärnavfallsrådet avser att behålla och utveckla sitt internationella nätverk. Dels för att kunna ha 
en överblick över den internationella utveckling inom området som kan bidra till 
kunskapsuppbyggnad i Sverige, dels för att kunna lämna bidrag till arbetet inom olika 
internationella organisationer och projekt.  

 OECD/NEA (OECD Nuclear Energy Agency) http://www.nea.fr/html    
Kärnavfallsrådet följer och deltar i projekt inom NEA. De arbetsgrupper som är av intresse för 
Kärnavfallsrådets verksamhet finns inom ramen för RWMC (Radioactive Waste Management 
Committee, http://www.nea.fr/html/rwm/rwmc.html), bl.a. 

•Forum on Stakeholder Confidence (FSC) 

•Working Party on Management of Materials from Decommissioning and Dismantling 
(WPDD) 

•Records, Knowledge Preservation and Memory (RK&M) 

 ABG (Advisory Bodies to Governments) 
ABG är ett samarbete mellan Kärnavfallsrådet och motsvarande rådgivande organisationer i 
USA, Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Tyskland.  

 Internationella konferenser   
Rådets ledamöter och kansli deltar i relevanta seminarier och konferenser.  

 Kärnavfallsrådets studiebesök 

För att uppfylla kravet på omvärldsbevakning avser rådet att genomföra en internationell 
studieresa. Destination för studiebesök kommer att bestämmas i början av verksamhetsåret. 
Resan kommer att handla om avveckling och rivning. 

 

Carl Reinhold Bråkenhielm  

Kärnavfallsrådets ordförande   
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