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SKB:s Fud-program 2013
Lagen om kdrntellrisk verksamhet (1984:3) foreskriver i l2$ att ett prograrn skall
upprZittas for den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksarnhet och cle ovriga Atgiircler'

som behor,s for att pi ett siikert sdtt hantera och slutfbrvara det radioaktiva avfallct m.m.
frin l<iirrrkrztftverken. Shyldigheten iligger prinriirt ziganra till kiirnkral'tverl<etr. Dessa har

ruppdragit flt Svensk Khrnblzinsleliantering Ats (SKB) alt utarbeta det f'dresltrivrta
prcrgramrnet. Detta skall enligt lizirnteknikforordningen (SI'S 1984:14) redovisas uncler'

september mAnad vart lredie frr. Ntista prograrn komrnel att reclovisas i slutet av septernber

2013.

StrAlsiikerhetsnryncligheten (SSM) dr av regeringen utseclcl att granska SKB:s
forskningsprogr:am (SFS 1984:14) och ska ldrlna sitt yttrande rjver forskningsprogranrmet
till regeringen senast 3 1 mars 2014.

SSM har fcir avsikt att be ett 70-tal rernissinslanser (se siindlista) vara myndigheten
behjalplig med synpunkter pfl programmet. Diirfcir vill SSM redan nu upprndrksamma
remissiustansema pA att de bor fiirbereda sig for granskningen av SKB:s program.

SSM har vidtalat SKB att presentera sitt lbrskningsprograu'r 1'or rerrissinstansenla vid ett

nrote sonr komrner att hallas ph Nalen, Regeringsgctlart 74,

111 39 Stockhctlrn, onsclog 23 oktober, kl. 09.00-15.00 (som liingst). Vid rndtet kourmer
ochsi SSM att redovisa hur rnyndiglreten planerar genourfora gransliuingen. Ytterligare
detaljcr betriiffande agendan for dagen hor.nmer att ovel'sdndas till rernissinstanserna i
bo{an pfi oktober 2013.

IroL att rninslia pappershauteringen avser SSM at1 liigga ut remissrnaterialet i elektrorrisk
fbrm pA rnynclighetens lvebbplats. Tryckta rapporter kouruter atl kunna bestiillas hos St(8.
SSM onskal svar 1r'flr-r reurissinstansenla seuast 3 I decernber 2013.

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
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Fiir klnnedom
Miljiidepaftementet
Svensk Kiirubriinslehantering AB
KrirnavfallsrAdet

SANDLISTA
Arbetsmilj overket
Boverket
I(ernikal ieinspektionen
Myndigheten for samhiillsskydd och beredskap (MSB)

Naturvirdsverket
Riks antikvarieiimbetet
Riksarkivet
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Statens energirnyndighet
Statens geotekniska institut
Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC

Sveriges geologiska undersdkning
Totalforsvarets forskningsinstitut, FOI

Vetenskapsr6det
Ingenj orsvetenskapsakademien
Kungliga vetenskap sakademien

Blekinge Tekniska Hogskola
Chahners tekniska hogskola
Handelshogskolan i Stockholm
Hogskolan i Jonkoping
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kungliga Tekniska hogskolan

Linn6universitetet i Vaxj o

LuleA tekniska universitet
Lunds tekniska hogskola/Lunds universitet
Malmd hogskola
Mittuniversitetet i Ostersund
Miilardalens hogskola

Goteborgs universitet
Linkopings universitet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Urnei universitet
Uppsala universitet
Orebro universitet

L?insstyrelsen i Kalmar lZin

Liinsstyrelsen i UPPsala liin

Hultsfreds kommun
Kiivlinge komtnnn
Oskarhamns kommun
Osthammars kommun
Nykdpings kommun
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Varbergs kommun
Regionforbundet i Kalmar liin
Regionforbundet i Uppsala liin
Sveriges kommuner och landsting

Lokala siikerhetsniimnden vid Forsmarks kiimkraftverk
Lokala sZikerhetsniimnden vid Oskarshamns k?irnkraftverk

Avfallskedjan
Doderhults naturskyddsfiirening
Energi for Osthammar
Folkkampanjen mot kiirnkraft-kiirnvapen
Folkkampaqien mot k2irnkraft-kiirnvapen i Oskarshamn

Fiiltbiologerna
Greenpeace Sverige
Milj dftirbundet Jordens viinner
Milj d,brganisationernas ktimavfallsgranskning, MKG
Milj drdrelsens kdrnavfallssekretaria! MILKAS
Naturslqyddsforeningen i Kalmar liin
Naturskyddsforeningen i Uppsala ltin
Opinionsgruppen for sliker slutforvaling, OSS - Osthammar

Svenska Naturslqyddsforeningen
Sveriges Energiforeningars Riksorganisation, SERO

Milj <iviinner ftir kdmkraft
Osthammars naturskyddsforening

AB SVAFO
Studsvik Nuclear AB
Westinghouse Electric Sweden AB


