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Avstämningsmöte med SKB om 
tillståndsprövningar enligt kärntekniklagen 

Datum och plats 
2021-10-13, Skype 

Deltagare 
Svensk kärnbränslehantering (SKB): Ann Berg, Peter Selting, Magnus Westerlind, Anna 

Porelius, Johan Hedlund 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM): Johan Friberg, Jan Hanberg, Lisa Ranlöf 

Minnesanteckningar 

Introduktion – syfte med möte och presentation av deltagare. 
Syftet med mötet är att bereda möjlighet att utbyta information mellan SKB och SSM om 

status i SKB:s tillståndsprövningar samt anknytande frågor. 

 

SSM har genomfört en omorganisation, vilket innebär att deltagande chefer är nya i 

sammanhanget. SSM:s organisation utgår ifrån de roller som myndigheten har och skiljer 

på normerande verksamhet, tillståndsprövning och tillsyn. SSM informerar om att det inte 

finns någon representant från SSM:s tillsynsavdelning närvarande.  

Aktuellt hos SSM  
SSM informerade om att SSM har lämnat över en ny rapport till regeringen som 

sammanställer olika metoder för att lösa utmaningarna med hur framtida generationer kan 

ta del av information om slutförvar för radioaktivt avfall. Uppdraget gavs av regeringen 

till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med regleringsbrevet för 2021.  
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SSM informerade om status i SSMs regeringsuppdrag kopplat till ansvar för det så kallade 

historiska radioaktiva avfallet. Utredningen bygger på flera källor som tas fram bl.a. en 

oberoende analys av ansvarsfrågan utförd av en extern advokatbyrå, en redovisning från 

Riksgälden avseende möjliga finansierings- och bidragslösningar, en redovisning från 

Svafo framtida kostnader för det historiska avfallet från Svafo. SSM ser behov av 

ytterligare tid för genomförande av uppdraget till den sista februari 2022. 

 

SSM informerade även om att granskningen av säkerhetsvärdringen för SFL är klar och 

levererad för information till SKB och regeringskansliet.  

 

SSM informerar om utfallet i budgetpropositionen och vad det innebär för SSM. SSM har 

inte fått de utökade anslag om forskningsmedel som myndigheten ansökte om. Inom förra 

året fick SSM utökade medel för fysiskt skydd och beredskap, vilket har påverkan för 

varsamheten även framöver.  

Aktuellt hos SKB  
SKB redogjorde för status i SKB:s tillståndsprocesser. För utbyggnad av SFR, 

kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen inväntas regeringsbeslut. Visst arbete 

sker, t.ex.:  

- För utbyggnaden av SFR arbetar SKB bl.a. med utveckling av PSAR.  

- För kärnbränsleförvaret pågår visst arbete, bl.a. genom att genomföra tekniska 

utredningar inom områden så som brytningsteknik och transport av bentonit till 

förvardjup.  

- För inkapslingsanläggningen pågår arbete med att fastställa säkerhetskoncept 

kring förstärkt kylning i förvarsbassänger.  

 

För Clab 11000 ton har regeringstillstånd erhållits. SKB arbetar med en PSAR som inom 

kort kommer skickas till SSM. 

 

SKB informerade om att utbyggnad av SFR för närvarande prioriteras högre än fortsatt 

arbete med kärnbränsleförvaret och Clink samt diskuterade konsekvenser av 

uppdelat/uteblivet regeringsbeslut för kärnbärnsleförvaret och Clink. 

 

SKB informerade om att förberedande arbete inför återtag av S14 från SFL pågår. 

 

SKB informerade om att de deltar i remiss av utredning om en långsiktig finansiering för 

kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar.  

 

SKB lyfter att samverkan med Posiva ses som viktigt och att företagen ser över 

möjligheten att ha gemensamma leverantörer. 

 

SKB informerade om att Riksgälden skickat in förslag på avgifter och säkerheter. 

Avgifterna är oförändrade, men krav säkerheter har höjts väsentligt vilket påverkar 

ägarnas finansieringsmöjligheter.  

Övriga frågor  
SSMs informerar om att SSM kommer återkomma till SKB med skriftlig information om 

hantering av tillståndsvillkor för Clab 11000 ton. Inriktningen är att de krav som anses 

behövas kommer att tas med i utveckling av föreskrifter istället för tillståndsvillkor. 

 

SSM meddelar att det för närvarande inte pågår något arbete kring utgångspunkter för 

kvalificeringsprocessen av kapseln och dess ingående delar. 
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Nästa möte 
 

SSM och SKB stämmer av om datum för kommande möten. 

 

 

 

 

 




