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Tjänsteanteckning angående tidplaner för Clink 
och Kärnbränsleförvaret 

I samband med ett möte med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) den 12 oktober 2022 inom 

ramen för ärende SSM2022-4427 Dialog med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om utökad 

mellanlagring i Clab framförde Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett förtydligande av tidigare 

framförd synpunkt rörande Kärnbränsleförvaret och Clink. För att dokumentera detta upprättas nu 

en tjänsteanteckning i ärende SSM2022-2029. 

SKB har i Fud-programmet 2022 och vid ledningsmöten, bland annat den 25 augusti (SSM2022-

1480-6), informerat om tidplaner för fortsatt prövning av Kärnbränsleförvaret och Clink. Bolagets 

tidplan anger att en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR) för Kärnbränsleförvaret ska lämnas 

in ca år 2024 och att bolaget förväntar sig ett SSM-beslut ca 1-2 år därefter. Tidpunkten för 

inlämnande av en ansökan om godkännande av PSAR för Clink anges ca ett år efter SSM-beslutet 

i fråga om godkännande av PSAR för Kärnbränsleförvaret. 

Den 12 oktober förtydligade SSM att de tidigare framförda beroenden som SSM ser mellan de två 

prövningarna inte enbart handlar om de krav som Kärnbränsleförvaret ställer på Clink vad gäller 

kvalitetssäkrad inkapsling av det använda kärnbränslet. Utan att ha tagit ställning i sak - det görs i 

samband med PSAR-prövningarna - ser SSM att frågan om reversibel process dvs. där en defekt 

kapsel ska kunna transporteras tillbaka till Clink för vidare hantering, kan medföra tillkommande 

krav på konstruktion av inkapslingsdelen. SSM vill därför redan nu uppmärksamma SKB om att 

myndigheten för att kunna fatta beslut i fråga om godkännande av PSAR för Kärnbränsleförvaret 

kan komma att vilja ha mer utförlig information om konstruktionen av Clink i samband med 

denna prövning. Om PSAR Clink inte finns tillställd myndigheten vid denna tidpunkt kan 

myndigheten överväga att antingen begära kompletteringar inom ramen för prövningen av PSAR 

för kärnbränsleförvaret eller pausa handläggningen till dess att en ansökan om PSAR för Clink har 

inkommit. Eftersom SSM har dessa handlingsalternativ vid en framtida prövning ser myndigheten 

inte detta som en strålsäkerhetsfråga som behöver hanteras i nuläget, utan informationen tillställs 

SKB mer i syfte att ge bolaget möjlighet att hantera tidplaner och projektrisker. 

 


