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Deltagare 
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SSM: Michael Egan (antecknare), Bengt Hedberg 

Minnesanteckningar 

Mötets syfte 
Vid avstämningsmötet den 27 februari 2018 (SSM2018-1610-1) framförde SKB att man 

efterfrågar vägledning inför framtagandet av kommande preliminära 

säkerhetsredovisningar (PSAR) och relaterade underlag som ska lämnas in som underlag 

inför SSM:s medgivande att inleda uppförandet av respektive anläggning. Syftet med 

dagens möte var att klargöra vilka aktuella frågor som SKB önskar vägledning för, med 

särskilt fokus på fortsatt arbete avseende Kärnbränsleförvaret. Diskussionen baseras på 

förutsättningen att regeringen inom viss tid kommer att meddela SKB tillstånd att etablera 

ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle.  

Aktuellt läge för SKB gällande KBS-3 
SKB har givits tillfälle att senaste den 7 januari 2019 lämna kompletterande handlingar till 

Miljö- och energidepartementet avseende frågor som togs upp under beredning av 

bolagets ansökningar enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen avseende KBS-3.  

 

SKB har även givits tillfälle att inkomma med förslag på sådana särskilda villkor som 

regeringen kan meddela i samband med eventuella beslut enligt både kärntekniklagen och 

miljöbalken. 

 

SKB har arbetat med förberedning av underlag kopplat till frågor i samband med de olika 

ansökningarna sedan mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens 

yttranden lämnats till regeringen i januari 2018. SKB har för avsikt att under hösten 2018 

ta fram ett första utkast till sitt svar på regeringens begäran om kompletteringar avseende 

ansökan om kärnbränsleförvaret enligt kärntekniklagen. 

Diskussionspunkter 
Följande frågor togs upp under diskussionerna. 
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 SKB behöver närmare specificera den bergvolym som kommer att tas i anspråk i 

samband med ett tillstånd på ett sätt som medger flexibilitet för att möjliggöra 

anpassning av slutförvarets faktiska utformning till platsförhållanden som förväntas 

uppenbaras ytterligare under själva uppförandet. När det gäller tillstånd enligt 

miljöbalken är slutförvarets djup och höjdled särskilt relevant med avseende på 

avledning av grundvatten och därmed eventuella villkor kopplade till påverkan på 

ytmiljön. SSM har i yttrandet över ansökningarna till regeringen framfört att 

slutförvaret kan uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i 

ansökningshandlingarna (dvs. med djupintervall på 450 - 500 m), men betonar 

samtidigt att SKB behöver motivera (bl.a.) det slutliga valet av anläggningens 

utformning och placering baserat på en utförligare optimeringsanalys när mer 

information finns tillgänglig (granskningsrapport Strålsäkerhet efter förslutning del 1, 

avsnitt 5.1). SSM menar att platsanpassning av anläggningen är SKB:s ansvar och att 

det inte är lämpligt att myndigheten föreskriver hur SKB utför optimeringsarbetet.  

 

 När det gäller SKB:s arbete mot ansökan inför uppförande av kärnbränsleförvaret 

planerar bolaget att sammanställa ett sammanhållet underlag bestående av PSAR 

tillsammans med andra - ej föreskrivna - redovisningar (t.ex. ”Säkerhet under 

uppförande av slutförvar (SUUS) samt olika planbeskrivningar) som bedöms 

relevanta för SSM:s medgivande till att inleda uppförandet av anläggningen. Syftet 

med förfarandet är att det skulle bli lättare för SSM att ta ställning till ett 

sammanhållet underlag snarare än att ta del av successiva inlämningar av delar av 

erforderligt underlagsmaterial. SSM stöder ett sådant tillvägagångssätt eftersom det 

annars finns en risk för ett fragmenterat inlämningsförfarande som försvårar SSM:s 

granskningsarbete. 

 

 SKB framförde även att man under hösten önskar genomföra en serie möten på en 

mer teknisk nivå inom specifika teknikområden med fokus på frågor som tas upp i 

SSM:s granskningsrapporter. Syftet skulle vara att säkerställa att SKB har förstått 

SSM:s behov när det gäller åtgärder som behöver genomföras samt redovisningar som 

behövs som underlag inför SSM:s fortsatta granskning, godkännanden respektive 

medgivanden i den stegvisa processen att etablera anläggningen, förutsatt ett  

regeringsbeslut om tillstånd. SSM ser inte något principiellt hinder för ett sådant 

förfarande men betonar att det, givet situationen, är särskilt viktigt att säkerställa 

öppenhet och transparens kring en sådan dialog. SSM kommer under hösten att börja 

jobba med planering och intern vägledning inför framtida granskningsarbete och har 

för avsikt att så småningom dela med sig av sådana planerings- och 

inriktningsdokument. 

Kommande möten 
Enligt eventuell begäran från SKB. 

 


