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Minnesanteckningar 

Bakgrund 
Förutsatt att tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken beviljas för SKB:s planerade 

anläggningar innefattar det nästa prövningssteget enligt SSM:s föreskrifter att SSM ska 

godkänna ett mer detaljerat underlag, inklusive PSAR, innan medgivande ges till att 

påbörja anläggningens uppförande. 

 

Vid KBS-3-projektavstämningsmötet den 8 november 2018 nämnde SKB att de tittar på 

vad som bör ingå i ansökningsunderlaget som ska lämnas in till SSM inför uppförandet av 

nya kärntekniska anläggningar, inklusive utbyggt SFR. SKB föreslog att ett avstämnings-

möte hålls mellan SSM och SKB under januari månad 2019 för att diskutera frågan på en 

generell nivå.  

SSM:s förberedande arbete inför kommande prövningssteg 
SSM arbetar för närvarande med två parallella aktiviteter för att ta fram intern vägledning 

inför granskningen av framtida ansökningshandlingar från SKB för att påbörja upp-

förandet av nya anläggningar. Den första av dessa avser slutförvarsanläggningar, med 

fokus på Kärnbränsleförvaret. Planen är dock att mer allmän vägledning, som skulle vara 

tillämplig på övriga slutförvarsanläggningar, ingår i arbetet. Den andra aktiviteten är 

fokuserad på SSM:s förberedelser inför en ansökan om att få påbörja uppförandet av 

Clink-anläggningen. 

 

Tanken bakom att köra med två separata aktiviteter är att SSM behöver ta hänsyn till det 

detaljerade utfallet från tidigare granskningsaktiviteter i samband med tillståndsprövning. 

Dessutom finns specifika strategiska frågor som berör ett slutförvar vilka inte uppstår i 

samband med en mer processorienterad anläggning, så som Clink, och vice versa. Dessa 

skillnader påverkar framtagandet av bl.a. förväntningar på omfattningen av underlaget 
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som SKB ska lämna in samt de bedömningskriterier som används av SSM i gransknings- 

och uppföljningsarbete. SSM räknar dock med att en nära samordning och synkronisering 

mellan dessa förberedande aktiviteter kommer att bli nödvändig.  

 

En komponent i SSM:s arbete är vidareutveckling av myndighetens allmänna vägledning 

avseende stegvis prövning (inriktningsdokument STYR2011-131), med fokus på specifika 

frågor som uppstår i samband med slutförvarsanläggningar. SSM noterar att Kärnavfalls-

rådet har uttryckt intresse för möjligheten att myndigheten skulle kunna bidra till ett 

symposium om sådana frågor i höst. 

SKB:s syn på ansökningsförfarande 
SKB:s arbetar med att ta fram en gemensam struktur för ansökningshandlingar för 

uppförande av kärntekniska anläggningar. Planeringen innefattar Kärnbränsleförvaret, 

Clink-anläggningen och utbyggnad och fortsatt drift av SFR. SKB:s utgångspunkt är att 

ansökan om uppförande begränsas till tillståndsfrågor utifrån kärntekniklagen och strål-

skyddslagen. Den inkluderar en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras fram till 

start av (nukleär) provdrift, tillsammans med en PSAR som beskriver anläggningen i drift 

och (där det är relevant) efter förslutning. 

 

SKB:s syn på de övergripande aktiviteter som ingår i ett stegvis ansöknings- och 

prövningsförfarande, de principer som ligger till grund för framtagande av ansöknings-

handlingar i samband med ansökan för uppförande, samt innehållet i dokumentpaketet 

som utgör ansökan och dess underlag, anges i företagets presentationsmaterial (SKBdoc 

1713078). I detta ingår även några preliminära antaganden kring en process för 

rapportering och uppföljning under själva uppförandet. 

 

SKB betonar vikten av realistiska tidsplaner samt behov av tidig information när dessa 

förändras. Dessutom betraktas direkt handläggarkontakt under förberedandefasen, innan 

ansökan lämnas in, och fortsättningsvis under uppförandeskedet, som en framgångsfaktor 

när specifika frågeställningar dyker upp som behöver belysas. I diskussion noterades det 

att gränsdragning mellan utvecklingsaktiviteter som täcks av Fud-programmet och de som 

ingår i projektgenomförande är en specifik fråga som behöver redas ut. 

Framtida möten 
Förutsatt att tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken beviljas, anser SSM att det 

kan finnas behov av avstämnings-/vägledningsmöten framöver i syfte att minimera behov 

av komplettering när SKB vid någon tidpunkt lämnar in ansökningar för att få påbörja 

uppförande. I diskussionen konstaterades det att sådan dialog skulle kunna innefatta ett 

antal detaljfrågor för att klargöra myndighetens förväntningar avseende specifika tekniska 

frågor, men även mer övergripande frågor så som klargörande av vissa termer och begrepp 

(t.ex. provdrift och kontrollprogram). Från SSM:s perspektiv är det viktigt att insyn 

upprätthålls i samband med sådana avstämningstillfällen, så länge den inte påverkar 

sekretessfrågor negativt.  

 

Behov av vägledningsmöten i specifika frågor identifieras och behandlas i första hand 

inom ramen för avstämning mellan SKB och SSM avseende prövningsärenden på 

projektnivå. 

 


