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SKB presentation om kompletteringar till KBS-3-
ansökningarna 

Deltagare 

SKB: Allan Hedin, Johannes Johansson, Magnus Westerlind, Helene Åhsberg 

SSM: Maria Bergström (via Skype), Annika Bratt (del av mötet), Michael Egan, Ansi 

Gerhardsson, Bengt Hedberg, Elisabet Höge (del av mötet), Jinsong Liu, Carl-Henrik 

Pettersson, Bo Strömberg, Anders Wiebert (del av mötet), Henrik Öberg  

Minnesanteckningar 

Bakgrund 
Den 22 januari 2019 presenterade SKB för SSM en översiktlig beskrivning av det 

kompletterande underlag som skulle lämnas in till Miljödepartementet i samband med 

bolagets tillståndsansökningar avseende KBS-3-systemet för det slutliga omhänder-

tagandet av använt kärnbränsle (SSM2018-1610-8). Huvudsyftet med presentationen vid 

den tidpunkten var att SSM skulle få information om det kommande materialets om-

fattning och struktur för att underlätta planering av eget arbete och eventuell upphandling 

av tekniskt stöd för myndighetens framtida granskning av underlaget. Vid mötet erbjöd sig 

SKB återkomma till SSM för att presentera materialet på ett mer utförligt sätt efter att det 

hade lämnats in till departementet. Senare vid ordinarie avstämningsmöte mellan SKB och 

SSM den 13 mars (SSM2018-1610-11) fastställdes det att denna senare, mer detaljerade, 

presentation skulle ske den 14 maj. Departementets parallella remisser av SKB:s kom-

pletterande yttranden i ärendena om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken 

(M2018/00217/Me) respektive tillståndsprövning enligt kärntekniklagen 

(M2018/00221/Ke) påbörjades den 25 april 2019. 

SKB:s presentation 
SKB:s kompletterande yttrande i ärendet som avser tillstånd enligt kärntekniklagen 

åberopar samma tekniska underlag i frågor om kapselintegritet som det som inlämnas som 

komplettering i miljöbalksärendet. I sin presentation (SKBdoc 1864149) sammanfattar 

SKB detta ytterligare material enligt struktur och innehållet i rapporten TR-19-15. Under 

presentationen uppmärksammade SKB om att en utökad sammanfattning på svenska av 

innehållet i TR-19-15, vilket också utgör en del av det kompletterande underlaget 
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(SKBdoc 1718509), mer specifikt hänvisar till mark- och miljödomstolens bedömningar i 

de frågor som gav upphov till departementets begäran om komplettering avseende kapsel-

integritet.  

 

SKB sammanfattar även ytterligare kompletterande material i miljöbalksärendet avseende 

avgränsning av kärnbränsleförvarets verksamhetsområden. SKB:s hantering av detta 

hänvisar till frågan om platsanpassning av undermarksområdet i enlighet med SSM:s 

granskningssynpunkter avseende optimering av förvarsdjupet. Dessutom innehåller 

presentationen en kortare genomgång av SKB:s förslag (i yttrande enligt miljöbalken) till 

särskilda villkor i samband med ett eventuellt regeringsbeslut om tillåtlighet såväl som en 

sammanställning (i yttrande enligt kärntekniklagen) av samtliga yrkanden angående tre 

anläggningar (Clab 11 000 ton, Clink och kärnbränsleförvaret) samt förslag till villkor i 

samband med ett eventuellt regeringsbeslut om tillstånd. 

SSM:s mottagande 
SSM:s roll som remissinstans till regeringen avseende SKB:s komplettering är att komma 

fram till en egen bedömning av det material som inlämnats till departementet och således 

inte att föra en separat detaljerad dialog med SKB kring tekniska frågor. Huvudsyfte med 

presentation var alltså att SSM ska få en sammanfattning av det nya underlag som SKB 

har tagit fram avseende kapselintegritet och de slutsatser som SKB själv har dragit med 

avseende på brister som identifierats av mark- och miljödomstolen. SSM mottog tacksamt 

SKB:s information men lämnade inga kommentarer på det som presenterades utöver några 

mindre frågor i klargörande syfte. 

 

Av dessa klargörande frågor konstaterade SKB att två (med fokus på förvarsmiljön och 

geokemi) var av sådan karaktär att inget direkt svar kunde ges vid just den tidpunkten 

eftersom rätt person inte var på plats. Kort sagt kan dessa frågor sammanfattas som 

följande: 

 I modelleringen av sulfidflux genom en omättad buffert anges en sulfid-

koncentration av 1 µM som randvillkor (TR-19-15, avsnitt 2.5). Hur motiveras 

detta antagande mot bakgrund av en viss ansatt mikrobiell sulfatreduktion i 

återfyllnaden? 

 I sin kompletterande analys av den s.k. saunaeffekten (TR-19-15, avsnitt 3) 

diskuterar SKB enbart den eventuella ackumulationen av klorid i deponerings-

hålen och inga andra ämnen. Anser SKB att saunaeffekten avser endast klorid-

akumulation och att eventuell utfällning av andra salter så som (bl.a.) kalcit och 

anhydrit på kapselytorna inte behöver beaktas explicit? 

 

SSM kommer att jobba vidare med underlagsdokument i syfte att förstå bättre SKB:s 

resonemang kring dessa frågor. 

Bilaga 
SKBdoc 1864149. Yttrande och komplettering KBS-3 tillåtlighet och tillstånd. 

Presentationsmaterial 2019-05-14. 


