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Sammanläggning

Anläggningssäkerhet
(Kärntekniklagen)

Operativt och långsiktigt

strålskydd
(Strålskyddslagen)
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Ny strål- och kärnsäkerhetsmyndighet
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Projektplanens innehåll

Beslutsunderlag
• Bakgrund
• Utgångspunkter för

prövning
•• MålbeskrivningMålbeskrivning
• Övergripande

projektförutsättningar
• Riskanalys
• Projektslut

ProjektleveranserProjektleveranser

Handlingsplan
•• Tids-, resurs- ochTids-, resurs- och

kvalitetsplanerkvalitetsplaner
• Budget
•• OrganisationOrganisation
• Samarbetsformer och

kommunikation
• Administrativa rutiner
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Projektmål: Förslag till huvudmål

Att projektet överlämnar underlag för
regeringsbeslut i tillståndsärendena som utgår
från de säkerhetskrav för kärntekniska
anläggningar som anges i kärntekniklagen och
SKI:s föreskrifter.
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Projektmål: Förslag till delmål 1

Att SKI:s yttranden, granskningsrapporter och
granskningsdokumentation ska hålla en
tillräcklig och godtagbar kvalitet.
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Projektmål: Förslag till delmål 2

Att SKI:s prövning ska vara avslutad X-Y år
efter den tidpunkt då SKI bedömer att SKB:s
tillståndsansökningar är kompletta.
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Leveransstruktur
Leverans till regeringen

Sammanfattande

underlagsrapport

Yttranden från

myndigheter och

allmänhet

SKB:s ansökan

med bilagor

Yttrande för

regeringsbeslut

- Förslag till beslut

- Förslag till beslut

om tillståndsvillkor

- Bilaga 1

Granskningsrapport

för del 1 av SKB:s

ansökan

- Konsultrapport

- Expertutlåtande

- Bilaga n

Granskningsrapport

för del n av SKB:s

ansökan

- Yttrande från

remissinstans 1

- Yttrande från

remissinstans n
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Principiella frågor vid prövning

Är SKB:s
ansökan

komplett?

Uppfyller
SKB:s ansökan
gällande krav?

Ja

Inledande bedömning Granskning

Ja

I yttrandet till regeringen
tillstyrks  SKB:s ansökan
och SKI lämnar förslag till
tillståndsvillkor

I yttrandet till regeringen
avstyrks  SKB:s ansökan

NejNej

Ansökan enligt
kärntekniklagen om
tillstånd att uppföra,
inneha och driva en
kärnteknisk anläggning

Komplettering
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Princip för prövning

Styrande dokument

Underlagsmaterial

till SKB:s

tillståndsansökningar

Styrande dokument
....granskas mot...

Fackområdeskompetens Juridisk kompetens

Granskningskompetens

Beställarkompetens
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Plan för prövning av tillståndsansökningar

Koordinering

Prövning av ansökan enligt

kärntekniklagen för slutförvaret

Prövning av ansökan enligt kärntekniklagen för

Clab och inkapslingsanläggningen
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Projektstruktur
Huvudprojekt:

Prövning av SKB:s

tillståndsansökningar

Koordinering

Prövning av ansökan enligt

kärntekniklagen för

Clab och inkapslings-

anläggningen

Prövning av ansökan enligt

kärntekniklagen för

slutförvaret

Delprojekt A (1)

Delprojekt A (2)

Delprojekt A (n)

Delprojekt B (1)

Delprojekt B (2)

Delprojekt B (n)

Delprojekt C (1)

Delprojekt C (2)

Delprojekt C (n)
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Projektorganisation
Beställare/Projektägare

GD

Beställarombud

STYRGRUPP

Huvudprojektledare

Projektledningsgrupp

Koordinering

Tillståndsansökan

Clab och

inkapslingsanläggningen

Tillståndsansökan

slutförvaret

Delprojektgrupper Delprojektgrupper Delprojektgrupper

REFERENSGRUPP
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Fortsatt arbete

• Definiera ett mätbart kvalitetsmål.
• Kartlägga myndighetens arbete fram till och

med rutinmässig drift för anläggningarna.
• Följa SKB:s arbete med ansökansstrukturen

för slutförvaret.
• Kartlägga kompetensbehovet i detalj.
• Ta vara på erfarenheter från SR-Can.


