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Dialogmöte med SKB avseende 
ansökningsunderlag inför uppförande av nya 
anläggningar 

Deltagare 

SKB: Ingrid Aggeryd, Johan Andersson, Patrik Berg, Kristina Skagius, Helene Åhsberg, 

Michael Öster 

SSM: Patrik Borg, Michael Egan, Bengt Hedberg, Elisabet Höge, Carl-Henrik Pettersson,  

Minnesanteckningar 

Bakgrund och agenda 
Den 22 januari 2019 presenterade SKB för SSM sitt arbete med att ta fram en gemensam 

struktur för ansökningshandlingar i samband med uppförande av kärntekniska anlägg-

ningar (SSM2018-1610-9). Planeringen innefattar Kärnbränsleförvaret, Clink-anlägg-

ningen och utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Det konstaterades under efterföljande 

diskussion att det finns behov av vägledningsmöten framöver, i syfte att klargöra för SKB 

SSM:s syn på, och förväntningar avseende, specifika frågor som ska beaktas vid 

kommande prövningar, förutsatt att tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken 

beviljas. 

 

Agendan till mötet den 27 maj bestod av en rad frågor som SKB hade identifierat som 

relevanta till ett eller flera av pågående projekt:   

 Sekretess- och språkfrågor 

 Övervakningsprogram – vad innebär begreppet 

 Provdrift – vad innebär begreppet 

 SSM:s fortsatta arbete sedan januarimötet med fokus på kommande prövningssteg  

 Planer framåt 

 

SKB:s presentation med inledande synpunkter på frågorna ovan bifogas till dessa mötes-

anteckningar. I det som följer sammanfattas SSM:s bemötande av SKB:s kommentarer 

samt begäranden om vägledning. 
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Sekretess- och språkfrågor 
SSM instämmer med SKB om att vissa delar av kommande dokumentation kan komma att 

behöva omfattas av sekretessbestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:40). Sådana delar omfattar inte bara beskrivningen av det fysiska skyddet utan även 

specifika delar av konstruktions- och systembeskrivningar i övrigt. SSM är alltid skyldig 

att inför en publicering, eller i samband med en begäran om att lämna ut handlingar, göra 

en sekretessbedömning av informationen i handlingarna. I samband med inlämning av 

materialet kan SKB klargöra vilka delar av dokumentation som bolaget anser bör vara 

sekretessbelagda och varför. Ett ställningstagande om sekretess kan överklagas och 

avgöras i domstol. SSM kommer i enlighet med öppenhetsprincipen, så långt som rimligt 

möjligt, vid kommande prövningar möjliggöra offentlig insyn i sitt granskningsarbete och 

i underlag till myndighetsbeslut. Myndigheten menar att en öppen förvaltningsprocess 

underlättas om sekretessbelagda delar av dokumentation hålls isär från övriga dokument, 

kapitel eller avsnitt. Det bör vara möjligt att till exempel hänvisa till sekretessbelagda 

dokument i en referenslista. 

 

Med avseende på språk anser SSM det är viktigt att dokument som inte omfattas av sekre-

tess är tillgängliga för allmänheten så långt som rimligt möjligt. Tidigare har det accep-

terats att någon del av redovisningen som har varit avgörande för utgången av ärenden har 

lämnats på engelska, antingen på grund av arbetsspråket hos SKB:s konsulter  eller på 

grund av behov av utländskt stöd till myndighetens granskning. SSM understryker två 

övergripande principer: (i) att dokumentation med relevans till den operativa säkerheten 

som kommer att tas fram vid senare skede (dvs. SAR allmän del, specifika underlags-

rapporter, systemdel och säkerhetstekniska driftförutsättningar) behöver kunna läsas av 

driftpersonal med arbetsspråk svenska; och (ii) att sammanfattande material avseende 

SKB:s yrkanden, säkerhetsredovisningar och planer bör redovisas på svenska för att bidra 

till öppenhet och tillgänglighet. 

 

Den senare punkten utesluter inte att huvudrapporten för säkerhet efter förslutning i 

ansökan inför uppförandet av slutförvar endast är tillgänglig på engelska. Att vissa delar 

av underlaget till slutförvarsansökningar (t.ex. detaljundersökningsprogram) kan komma 

att tas fram på engelska för att kunna underlätta upphandling inom en internationell entre-

prenadmarknad betraktas inte heller av SSM som särskilt problematiskt.  

 

SKB informerade om att ansökan om uppförande för Clink kommer att redovisas på 

svenska med undantag för att vissa systembeskrivningarna som kommer att tas fram på 

engelska med anledning av att detta är arbetsspråket för de konsulter som anlitas. I 

uppdateringen inför ansökan om provdrift kommer systemhandlingarna att uppdateras till 

svenska. Inför provdriftsfasen behöver det finnas en säkerhetsredovisning och STF på 

svenska då detta är arbetsspråket för driften av anläggningen. SSM anser att SKB:s 

föreslagna indelning av språk mellan svenska och engelska för respektive ansökningssteg 

är ett rimligt tillvägagångssätt.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar SSM att vissa delar av dokumentpaketet i samband med 

ansökningar inför uppförande bör kunna vara både offentliga och tillgängliga på svenska. 

Som preliminära förslag skulle sådana delar kunna omfatta t.ex. SKB:s yrkanden, en 

sammanfattning av PSAR, delar av SUUS-dokumentation som inte innefattar sekretess-

belagda detaljbeskrivningar samt planer för fortsatt vetenskaplig fördjupning och teknik-

utveckling. Ytterligare delar av dokumentpaketet, så som underlagsrapporter i veten-

skapliga frågor eller (som nämnts ovan) planer som har en bredare internationell mål-

grupp, bör kunna vara offentliga trots att det enbart finns tillgängligt på engelska. 
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Övervakningsprogram 
Det konstaterades att begreppet övervakning är att föredra framför monitering, vilket även 

är i linje med de begrepp som tillämpas i SSM:s föreskrifter. 

 

Medan begreppet övervakningsprogram har en tydlig innebörd i samband med kraven i 

myndighetens utsläppsföreskrift noterar SSM att en mer allmän fråga om dess omfattning 

har väckts i samband med kärnbränsleslutförvar och i något mindre utsträckning även 

utbyggnaden av SFR. Allmänt uttryckt, och utan hänvisning till specifika parametrar som 

ska mätas, anser SSM att SKB:s övervakningsprogram bör innefatta de kontinuerliga eller 

återkommande observationer som syftar till att bekräfta att barriärsystemets utveckling 

och dess omgivningspåverkan hålls inom förväntade marginaler i enlighet med antag-

anden i säkerhetsanalysen. Det är SKB:s uppgift att motivera vilka mätdata som omfattas 

av programmet och en strategi för hur de ska hanteras, t.ex. i framtagande av en analys av 

säkerhetsbetydelse samt underlag för beslut i händelse att utvecklingen avviker från 

förutsagda värden. Myndigheten delar därför SKB:s övergripande syn på syftet med och 

omfattningen av ett övervakningsprogram, inklusive de delar (plats- och miljööver-

vakning) som redan har pågått under många år samt de som kommer att genomföras under 

uppförande och drift av anläggningen. 

Provdrift 
SSM konstaterar att ett grundläggande syfte med ett formellt prövningssteg inför provdrift 

är för att kunna kontrollera anläggningens konstruktion som den är byggd, inklusive 

inverkan av eventuella ändringar och/eller avvikelser jämfört med de antaganden som 

gjordes inför uppförande, innan anläggning blir aktiv (dvs. innan kärnämne eller kärnav-

fall tas in i anläggningen). Myndigheten ska även granska säkerhetstekniska driftförut-

sättningar och testprogram som har tagits fram av tillståndshavaren för att kunna genom-

föra de nödvändiga prov avseende anläggningens funktion och driftgränser som enbart 

kan köras aktivt. SSM anser därför, precis som framfördes av SKB i sin presentation, att 

föreskriftskrav och vägledningsdokument tillåter att en rad driftsättnings- och provnings-

aktiviteter kan genomföras innan medgivande av provdrift, under förutsättning att inget 

kärnämne/kärnavfall förs in i anläggningen. Detta enligt principen om att så länge det inte 

finns någon aktivitet inom anläggningen (eller den nybyggda anläggningsdelen) så 

introduceras det inte någon risk för olyckor med radiologisk konsekvens inom eller utom 

anläggningsområdet. 

 

Vid mötet diskuterades även exempel på provningsaktiviteter som medför att en ny 

anläggningsdel kopplas samman med befintlig verksamhet. SSM framförde att som 

princip är det eftersträvansvärt att de installations-, driftsättnings- och provningsaktiviteter 

som medför att den nya anläggningsdelen på något sätt skulle kunna bli kontaminerad, så 

långt som rimligt och möjligt sker efter medgivande om provdrift. SKB menar att 

kontrollerade området avseende personstrålskydd för befintlig anläggningen (Clab och 

SFR) kommer att hållas åtskilt från den nya anläggningsdelen fram tills att den aktiva 

provdriften påbörjas. Däremot kommer det vara aktuellt, särskilt i fallet Clab/Clink, att 

integrera vissa systemdelar (t.ex. bränslehissen och ventilationssystem). För närvarande är 

det inte klart hur den slutliga konstruktionen komma att se ut i sådana fall eller vilka 

möjligheter som kommer att finnas för att åtskilja utrymmena åt för att undvika spridning 

av kontamination från den befintliga till den nya delen. De ingrepp som skulle medföra 

ändringar på en befintlig anläggning kommer behöva föregås av anmälan om anläggnings-

ändring för denna anläggning. Risk för kontamination som kan uppstå vid samman-

koppling kan därmed hanteras inom ramen för Clabs strålskyddsrutiner och arbetsorder-

hantering om detta skulle behöva ske innan provdrift formellt påbörjas. Exempelvis kan 

sammankoppling behöva ske för att kunna genomföra samfunktionsprovning med kapslar 
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utan använt kärnbränsle i Clink-anläggningen. Detta är aktiviteter som planeras innan 

medgivande om provdrift ges. 

 

I fallet kärnbränsleförvar behöver den fortsatta uppföljningen av det successiva uppför-

andet av nya deponeringstunnlar ta höjd för faktum att anläggningen inte kommer att vara 

färdigbyggd innan den tas i rutinmässig drift, än mindre vid provdrift. Detta understryker 

vikten av löpande kontroll och motsvarande tillsyn för att fortsätta spåra anläggningens 

utveckling i jämförelse med de antaganden som ligger till grund för säkerhetsanalysen. 

Däremot, så länge det inte finns några ändringar i grundläggande driftprinciper för 

tillkommande deponeringstunnlar, skulle dessa inte betraktas som anläggningsändringar i 

den mening som beskrivs i 4 kap 2 § SSMFS 2008:1. 

SSM:s fortsatta arbete 
SSM har inte haft några stora frågor hittills utifrån de översiktliga planer som redovisats 

av SKB vid mötet den 22 januari. Arbetet med att ta fram myndighetens gransknings-

planer och bedömningskriterier inför prövning av ansökningar om uppförande av olika 

anläggningar kommer att påbörjas senare i höst. I fallet Clink är framtagande av 

bedömningskriterier för flera områden beroende av eventuella kommande förändringar i 

kravbild, vilket i sin tur påverkas av pågående föreskriftsarbete avseende konstruktion, 

analys och drift. Dessutom finns särskilt fokus för närvarande på granskning av anmäld 

ändring i Clab SAR avseende händelser utanför design, vilket har stark koppling till 

kommande prövningssteg för både kapacitetsökning och Clink. I fallet slutförvar 

noterades det att Kärnavfallsrådet planerar ett symposium om stegvis prövning den 12 

november där SSM kommer att presentera sin syn på den fortsatta processen för prövning 

och tillsyn av kärnbränsleförvaret enligt principerna i allmänna föreskrifter och vägled-

ningsdokument. 

Planer framåt 
SKB ser ett behov av fortsatt avstämning och dialog på handläggarnivå kring vissa 

sakfrågor som behöver behandlas inom kommande PSAR och tillhörande dokumentation. 

SSM är öppen för sådana vägledningsmöten förutsatt att specifika frågor ställs i tillräckligt 

god tid för att underlätta myndighetens planering. Det blir troligen fördelaktigt också om 

diskussioner på teknisk nivå avseende olika anläggningar inte blandas ihop vid samma 

möte om de inte rör gemensamma frågeställningar. SKB har tidigare nämnt att förtydlig-

ande av SSM:s förväntningar avseende framtagande av PSHA (probabalistic seismic 

hazard assessment) för kärnbränsleförvaret är ett särskilt önskemål men troligen kommer 

även andra frågor att bli aktuella vid senare tillfälle. Med hänsyn till kommande huvud-

förhandlingar i prövning av SKB:s ansökan enligt miljöbalken om SFR-utbyggnad enades 

man om att det vore lämpligt att inte planera sådana möten före november. 

 

Bilaga 
SKB presentationsmaterial – avstämning om ansökan inför uppförande, 2019-05-27. 

 

 

 


