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Förslag till agenda -

SFR-utbyggnad

1. Presentation av SFR-utbyggnad

2. Planerad handläggning

Kärnbränsleförvaret, Clab och Clink

3. SKB:s bemötande av remissvar

4. Villkorsfrågor

5. Fortsatt handläggning

6. Artskyddsdispensen

Övrigt

7. Sistahandsansvaret
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Presentation SFR
utbyggnaden

2019-11-26

Inledning fii
Utbyggt SFR

• Befintliga och planerade kärntekniska anläggningar i Forsmark
• Utbyggt SFR
• Säkerhetsprinciper
• Bergssalar
• Tekniska barriärer
• Avfallet
• Omgivningen
• Tiden framåt (SFR och prövningsprocessen)
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Befintliga och planerade kärntekniska [II
anläggningar i Forsmark SKB

t--------------------------- SVENSKKÅRHBRÅNSLEHANTERJHO
2019-11-26

Utbyg9t SFR s«s
• Möjliggör rivning av svenska kärnkraftverk

• I utbyggd del kommer i huvudsak rivningsavfall att
slutförvaras

• Slutförvaring av totalt maximalt 180 000 m3 låg-
och medelaktivt avfall

• Innebär en utökning av den tillståndsgivna
slutförvarsvolymen med 117 000 m3

1---------------------------- SVENSKKÅRHBRÅHSLEHAHTERINO
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Utbyggnad

Utbyggt SFR

201@ 11-76
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Säkerhetsprinciper 's«B

Tid efter förslutning

Säkerhetsprincip Fördröjning av uttransport av radionuklider Begränsad mängd långlivade radionuklider

Metod för att .
uppnå säkerhet Förvarsutformmng Krav på avfallet

Tidigt efter förslutning av förvaret är det förvarsutformningen som upprätthåller
säkerhetsprincipen

På långa tider är det innehållet i avfallet som upprätthåller säkerhetsprincipen

1----------------------------- SVENSKKÅRHBRÄHSLEHAHTERlNO
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Bergssalar sis

Bergssal för medelaktivt avfall (BMA)

I dessa bergssalar deponeras
medelaktivt rivnings och driftavfall

2010-11-76

Bergssal för reaktortankar (BRT)

I denna bergssal deponeras
reaktortankar

- 4SK.KR#RR4HM[RN
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Bergssalar 's«s
Bergssalar för lågaktivt avfall ( 1-5BLA)

I dessa bergssalar deponeras lågaktivt
rivnings och driftavfall

Silo
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".I silon deponeras det mest
aktiva avfallet
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Bergssalar [ii

Betongtankförvar ( 1-2BTF)

I dessa bergssalar deponeras medelaktivt driftavfall
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Tekniska barriärer sis
Högre Avancerat

Silo

Bergssalar för medelaktivt avfall

Betongtankförvaren
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Lägre Enkelt

Förvarsdelarna anpassas efter avfallet
Avfall med högst radioaktivitet slutförvaras i förvarsdelen med mest avancerat
barriärssystem

0-----------------------SVEHSKKÄRHBRhiSLEHAHTERIHO
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Aktivitet i avfallet per förvarsdel vid [[JJ
förslutning SiB
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1-2 BMA BRT 1-2 BTF 1-5 BLA Totall

 Rivning

 Drift
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Omgivningen 'sis
Tre Natura 2000-områden

• Kallriga

1------------------------ SVEHSKKÄRHBRÅHSLEHAHTERING
2010-11-26

Mijöbedömning sis
MMD:s bedömningar:

• Uppfyller MB:s krav på val av plats och metod

• Saknas beaktansvärd risk för skada/olägenhet av strålning, både under drift
och efter förslutning

• Inget som tyder på att verksamheten på betydande sätt kan påverka N2000 --
tillstånd krävs inte

• Förutsättningar finns för artskyddsdispens - om det behövs

• Förhållandevis begränsade bullerstörningar som kan hanteras

• Varken utsläpp till luft eller vatten påverkan avseende MKN

•  MMD:s slutsats: Har inte framkommit hinder mot att tillåta
verksamheten

-.4GR4HM[RING
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Utbyggnad, drift och avveckling av SFR 'sis

0 6 50 55
år

Uppförande, cirka 6 år Drift, cirka 45 år Avveckling inklusive
förslutning, cirka 5 år

!--------------------- SVEHSKKÄRHBRÄHSLEHAHTERJHG
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Sammanfattning ss
En utbyggnad av SFR behövs för slutförvaring av rivningsavfall från de
svenska kärnkraftverken

Med en lokalisering av utbyggnaden för rivningsavfallet till befintligt
SFR kan ändamålet med verksamheten - att slutförvara
rivningsavfallet på ett långsiktigt säkert sätt - uppnås med minsta
möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön

MMD bedömer att den sökta verksamheten kan tillåtas
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