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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

KOMPLETTERING OCH YTTRANDE 

M2018-00217/Me; Svensk Kärnbränslehantering AB, angående ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av 

använt kärnbränsle och kärnavfall 

 

Bilagor: 

1. Komplettering avseende kapselns skyddsförmåga 

1a. - Komplettering om kapselintegritet, SKBdoc 1718509 ver 1.0  

(Utökad svensk sammanfattning av TR-19-15) 

1b. - Supplementary information on canister integrity issues  

(TR-19-15 Svensk Kärnbränslehantering AB) 

 

2. Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden, 

SKBdoc 1684602 v. 1.0 

 

3. Förslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken 
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Miljöbalken –                     

Komplettering och yttrande 2019-04-04 



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

 
Komplettering om 

avgränsning av 

Kärnbränsleförvarets 

verksamhetsområden 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

• Inledning: mark- och miljödomstolens yttrande och 

utgångspunkter för kompletteringen 

 

• Verksamhetsområdet ovan mark 

• Yttre ventilationsstationer 

• Industriområdet vid Söderviken 

• Villkorsförslag 
 

• Verksamhetsområdet under mark 

• Platsanpassningen 

• Miljökonsekvenser 

• Villkorsförslag 
 

• Slutsatser 
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Avgränsning av Kärnbränsleförvarets 

verksamhetsområden 

Disposition 
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Kompletteringsbehov 

”Innan tillåtlighet ges behöver Svensk Kärnbränslehantering AB ge in en samlad 

redovisning av anläggningens verksamhetsområden och ange var två eventuella 

ventilationstorn ska placeras.” 

Vägledning 

”Mark- och miljödomstolen anser att det vid slutförvarsanläggningens lokalisering är 

lämpligt att följa den praxis som finns vid tillåtlighetsprövning av exempelvis en väg och 

som innebär att lokaliseringen binds genom en tydligt redovisad korridor.” 

Rekvisit rörande miljökonsekvenser 

”…att SKB inte får utföra grundvattenbortledning så att påverkansområdet i någon del blir 

större än vad som redovisats. Den fysiska utbredningen av anläggningen under mark, 

inklusive bergutrymmenas storlek, får alltså inte ändras på ett sätt som utvidgar 

påverkansområdet.” 
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Inledning 

Mark- och miljödomstolens yttrande och utgångspunkter för 

SKB:s komplettering om avgränsning av verksamhetsområden 
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Placering av yttre ventilationsstationer 

• Placering av yttre ventilationsstationer 

framgår av ansökan 

• Miljökonsekvenser har redovisats i 

ansökan och  tillhörande MKB (inkl 

bilagor) 
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Verksamhetsområdet ovan mark  
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Industriområdet vid Söderviken 

• Verksamhetsområdet ovan mark 

avgränsas till det befintliga industriområdet 

(inkl den s k barackbyn) 

 

• Ianspråktagande av detta område leder 

inte till större påverkan och 

miljökonsekvenser än de som tidigare 

redovisats i ansökan och tillhörande MKB. 

 

• SKB föreslår en begränsningslinje mot 

omgivande naturmark 
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Verksamhetsområdet ovan mark 
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Förslag till villkor 

12. Kärnbränsleförvarets ovanmarksanläggningar med tillhörande bergupplag 

och lakvattendamm ska anläggas inom de gränser som angetts i avsnitt 4 i 

Bilaga 2. 

13. Eventuella anläggningar för ventilationsstationer ska uppföras på i ansökan 

redovisade platser. 

14. Markanspråk för uppförandet av Kärnbränsleförvarets ovanmarksdelar ska 

utformas så att påverkan på vattenmiljöer och områden med skyddsvärd flora 

och fauna begränsas. Upplags- och uppställningsplatser och andra markanspråk 

på fastigheterna Östhammar Forsmark 6:20 och Forsmark 3:32 får inte förläggas 

utanför den i Bilaga 2, avsnitt 4 angivna begränsningslinjen. Installationer för 

övervakning och mätning får dock uppföras utanför den angivna 

begränsningslinjen, varvid påverkan på naturmiljön ska begränsas. 
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Verksamhetsområdet ovan mark  



SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Utgångspunkter 

• I tillståndsansökan enligt miljöbalken för KBS-3-systemet redovisades en 

referensutformning av Kärnbränsleförvaret. Referensutformningen har använts 

för att bedöma påverkan, effekter och konsekvenser av 

grundvattenbortledningen från Kärnbränsleförvaret. 

 

• Utformningen av anläggningen kommer att justeras allteftersom uppförande och 

detaljundersökningar fortgår i syfte att möta kraven på platsanpassning av 

Kärnbränsleförvaret. 

2019-04-24 9 

Verksamhetsområdet under mark 
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Visualisering av verksamhetsområdet under mark 

• De övre delarna av tillfarterna till centralområdet (ramp och schakt) – delvolym 1. 

• De nedre delarna av tillfarterna samt centralområdet – delvolym 2. 

• Förvarsområdet (stam- och transporttunnlar, deponeringstunnlar och 

deponeringshål) – delvolym 3. 

• Två yttre ventilationsschakt – delvolym 4 och 5. 
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Verksamhetsområdet under mark 
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Modellering av grundvattenpåverkan 
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Verksamhetsområdet under mark 

• ”Värsta fall”  med ett helt öppet förvar, begränsad injektering, en avgränsning för det 

avsänkta området på endast 0,1 meter och en buffetzon på 300 meter från 

avsänkningsområdets gräns 

• A : förvarsdjup på - 470 meter (referensutformning), B: - 420 meter; C: - 570 meter 
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Konsekvensbedömning  

• Det avgränsade påverkansområdet inrymmer med marginal de områden där 

grundvattenytan kan komma att sänkas av – oavsett undermarksdelarnas 

placering och utformning inom verksamhetsvolymen. 

• SKB:s bedömning är att uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret inom den 

angivna verksamhetsvolymen inte leder till avsänkning utanför det 

påverkansområde som tidigare redovisats i ansökan och MKB:n. 

• För bedömningar av ekologiska eller andra konsekvenser betyder det att 

platsanpassningen av förvarets undermarksdelar inom angiven 

verksamhetsvolym inte föranleder någon revidering av tidigare redovisade 

bedömningar. 
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Verksamhetsområdet under mark 
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Förslag till villkor 

2. SKB ska uppföra Kärnbränsleförvaret under mark inom de yttre gränser som framgår av 
avsnitt 5 i Bilaga 2 

3. Med utgångspunkt i den av SKB redovisade utformningen och inom de ramar som anges i 
avsnitt 5 i Bilaga 2 ska SKB löpande under den successiva utbyggnaden optimera 
Kärnbränsleförvaret i strålsäkerhetshänseende genom en platsanpassning som beaktar de 
kunskaper om bergets egenskaper på förvarsdjup som erhålls vid drivning av schakt och 
ramp samt under den successiva utbyggnaden. Platsanpassningen ska avse 
undermarksdelarnas närmare läge, djup och utformning, särskilt vad gäller 
deponeringstunnlar och deponeringshål. Platsanpassningen ska beakta bergets egenskaper i 
följande avseenden: 

• Förekomst av deformationszoner 

• Geohydrologiska förhållanden, t.ex. zoner med betydande vattengenomsläpplighet 

• Kemiska förhållanden 

• Mekaniska egenskaper 

• Termiska egenskaper 

De kriterier som är styrande för platsanpassningen ska redovisas för 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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Verksamhetsområdet under mark 
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4. Utformningen av Kärnbränsleförvaret under mark ska redovisas till behöriga 

tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. Dessa uppgifter ska hållas uppdaterade i 

takt med att den successiva utbyggnaden fortskrider. 

5. Om det finns särskilda skäl får mindre avvikelser från vad som anges i Bilaga 2 

ske efter godkännande av behöriga tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. 

Avvikelsen får endast tillåtas om Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att 

avvikelsen inte försämrar säkerheten med avseende på olägenheter av 

joniserande strålning under drift samt efter förslutning. 

16. Inom ramen för vad platsanpassningen medger ska SKB utforma 

Kärnbränsleförvarets undermarksdelar så att uttaget av berg minskar i möjlig 

mån. Det sammanlagda uttaget av berg för Kärnbränsleförvarets 

undermarksdelar får inte överstiga 3,1 miljoner m3 teoretisk fast bergvolym. 
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Verksamhetsområdet under mark 

Förslag till villkor 
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• Avgränsning av verksamhetsområdet ovan mark har preciserats och 

ianspråktagande av aktuellt området för uppförande och drift av 

Kärnbränsleförvaret är sedan tidigare konsekvensbedömt 

• Verksamhetsområdet  under mark har avgränsats till en definierad volym och 

en placering av anläggningen inom aktuell volym bedöms inte leda till 

grundvattenavsänkning utanför det påverkansområde som tidigare redovisats i 

ansökan och MKB:n 

• En platsanpassning inom den avgränsade verksamhetsvolymen under mark är 

ett krav enligt kärntekniklagen och ligger i linje med tillämpning av miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler 

• Platsanpassningen bedöms leda till mindre miljökonsekvenser än de som 

redovisats i ansökan 

• SKB föreslår villkor som reglerar den geografiska avgränsningen av 

verksamheten 
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Slutsatser  
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17 

Villkorsförslag 

enligt miljöbalken 
 

Miljödepartementet  

2019-04-24 

2019-04-24 
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• Tydliga ramar för verksamheten 

• Relativt omfattande villkorskatalog – men vi har försökt minska 

detaljeringsgraden 

• Fungerar för verksamheten 

• Inga villkorförslag avseende närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

intressen 

• De flesta villkorsförslag bygger på förslag vi presenterat i MMD.  

 Nytt: platsanpassning, redovisning rörande informationsbevarande och 

övervakning efter förslutning 
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Utgångspunkter villkorsförslag MB 
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SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING 

Yttrande enligt 

Kärntekniklagen 
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Yttrande enligt kärntekniklagen 

Angående ansökningar om tillstånd enligt kärntekniklagen till anläggningar för 

mellanlagring och slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall, 

M2018/00221/Ke 

 

Bilagor 

 

1 Komplettering avseende kapselns skyddsförmåga 

1a Komplettering om kapselintegritet, SKBdoc 1718509 ver 1.0.  

(Utökad svensk sammanfattning av TR-19-15) 

1b. Supplementary information on canister integrity issues. TR-19-15,  

Svensk Kärnbränslehantering AB. 
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Kärntekniklagen –                      

Yttrande 2019-04-04 
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SKB yrkar att regeringen lämnar SKB tillstånd enligt kärntekniklagen 

1. att fortsatt inneha och driva befintligt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn, Clab, och där 

fortsatt inneha, lagra, hantera och bearbeta kärnämne och kärnavfall varvid den lagrade mängden 

använt kärnbränsle vid ett och samma tillfälle får högst uppgå till 11 000 ton,  

2. att i samband med tillståndet enligt 1 ovan inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt 

ta befattning med kärnämne och kärnavfall. 

SKB föreslår att regeringen föreskriver följande villkor för tillståndet till Clab: 

1. Anläggningen ska innehas och drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i 

ansökningshandlingarna. 

2. SKB ska redovisa en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR), som omfattar de ändringar som ska 

vidtagas i Clab för att åstadkomma en mellanlagringskapacitet om 11 000 ton, som ska prövas och 

godkännas av SSM. 

3. Tillståndet för lagring av mer än 8000 ton använt kärnbränsle får tas i anspråk först efter att SSM 

prövat och godkänt en kompletterad säkerhetsredovisning (SAR) för den ökade lagringen. 
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Utökad lagring i Centralt mellanlager för använt 

kärnbränsle (Clab) 
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SKB yrkar att regeringen lämnar SKB tillstånd enligt kärntekniklagen 

1.    a) att i anslutning till Clab uppföra en anläggningsdel för inkapsling av kärnämne samt kärnavfall, och 

1. b) att vidta de ändringar i Clab som krävs för att integrera denna anläggning med inkapslingsdelen 

2. att inneha och driva Clab och inkapslingsdelen som en integrerad anläggning (Clink) för lagring av 
kärnämne och kärnavfall samt inkapsling av kärnämne, varvid den lagrade mängden använt 
kärnbränsle vid ett och samma tillfälle får högst uppgå till 11 000 ton 

3. att i samband med tillstånden ovan inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta 
befattning med kärnämne och kärnavfall. 

SKB föreslår att regeringen föreskriver följande villkor för tillståndet till Clink: 

1. Anläggningen ska uppföras, innehas och drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 
anges i ansökningshandlingarna. 

2. SKB får påbörja uppförandet av inkapslingsdelen först efter att SSM har prövat och godkänt en 
preliminär säkerhetsredovisning (PSAR). 

3. SKB ska efter uppförandet av den integrerade anläggningen (Clink) ta fram en förnyad 
säkerhetsredovisning som ska prövas och godkännas av SSM innan anläggningen får tas i provdrift. 

4. SKB ska innan den integrerade anläggningen (Clink) får tas i rutinmässig drift ta fram en 
kompletterad säkerhetsredovisning (SAR), med beaktande av erfarenheter från provdriften, som ska 
prövas och godkännas av SSM. 
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Inkapslingsanläggning och centralt mellanlager 

för använt kärnbränsle (Clink) 
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Slutförvaret för använt kärnbränsle 

(Kärnbränsleförvaret) 

SKB yrkar att regeringen lämnar SKB tillstånd enligt kärntekniklagen 

 

1. att i Forsmark i Östhammars kommun, uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvaring av 

kärnämne, i huvudsak bestående av använt kärnbränsle, och därutöver kärnavfall från det svenska 

kärnkraftsprogrammet. Kärnämnet och avfallet som ska slutförvaras specificeras i avsnitt 1.2 i 

SKB:s ansökan 

2. att i anläggningen inneha, hantera, transportera, slutförvara och på annat sätt ta befattning med 

använt kärnbränsle och därutöver kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. 

 

SKB föreslår att regeringen föreskriver följande villkor för tillståndet till slutförvaret för använt 

kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret): 

 

1. Anläggningen ska uppföras, innehas, drivas och KBS-3-metoden med vertikal deponering 

tillämpas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ansökningshandlingarna. 

2. SKB får påbörja uppförandet av anläggningen först efter att SSM har prövat och godkänt en 

preliminär säkerhetsredovisning (PSAR). 

3. SKB ska efter uppförandet av anläggningen ta fram en förnyad säkerhetsredovisning som ska 

prövas och godkännas av SSM innan anläggningen får tas i provdrift. 

4. SKB ska innan anläggningen får tas i rutinmässig drift ta fram en kompletterad 

säkerhetsredovisning (SAR), med beaktande av erfarenheter från provdriften, som ska prövas och 

godkännas av SSM. 

5. SKB ska innan slutlig förslutning av anläggningen (Kärnbränsleförvaret) får inledas ta fram en 

omarbetad säkerhetsredovisning som ska prövas och godkännas av  SSM. 




