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Minnesanteckningar från möte om beredning 
av SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR 

Tid: 21 januari 2016 kl. 12:30 – 15:30 

Plats: SSM:s lokaler 

Deltagare: Peter Larsson (SKB), Helén Segerstedt (SKB), Eva Andersson (SKB), Saida 

Engström, Ansi Gerhardsson (SSM, närvarande inledningsvis), Georg Lindgren (SSM), 

Anders Wiebert (SSM) och Patrik Borg (SSM)  

Dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Önskemål om förtydliganden av SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen 

och SSM:s kompletteringsbegäran i KTL-ärendet (SKB) 

3. Tidsplanen och SSM:s beredning (SSM) 

4. Uppföljning av SSM:s konsultrapporter: frågor kring innehåll och SKB:s 

planerade aktiviteter (SKB) 

5. Strålskyddsvillkor i utbyggnadsansökan för SFR (SSM) 

6. Frågor kring definitionen av kärnämne (SSM) 

7. Framtida möten 

Önskemål om förtydliganden av SSM:s yttrande till mark- och 
miljödomstolen och SSM:s kompletteringsbegäran i KTL-
ärendet 
SKB har framfört önskemål om att SSM ska förtydliga de punkter som framförs i 

dokumentet ”Begäran om komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR” 

(SSM2015-752-7). Syftet är att öka SKB:s förståelse för vad SSM efterfrågar så att 

kompletteringarna kan få rätt omfattning och kvalitet. SSM instämde i att det är bra att 

försöka undvika att missförstånd leder till upprepade kompletteringar. SSM framförde att 

man har lagt vikt vid att försöka vara så tydlig som möjlig vid formuleringen av 

kompletteringen, men försökte förtydliga bakgrunden och förväntningarna på de begärda 

kompletteringarna utifrån skrivningarna i kompletteringsbegäran. 

Tidsplanen och SSM:s beredning 
SSM presenterade en uppdaterad tidsplan för beredning av tillståndsärendet. SSM planerar 

att översända merparten av begäran om kompletteringar före halvårsskiftet 2016. SSM 

framförde att det ännu råder viss osäkerhet om när personella resurser kan överföras från 

myndighetens granskning av SKB:s tillståndsansökan för ett kärnbränsleförvar. 
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SSM har inte uppdaterat planen för de avslutande delarna av ärendets beredning då 

granskningen inte har kommit så långt att en mer detaljerad planering för det senare skedet 

är meningsfull.  

 

SKB informerade om att man senast den 1 mars avser att till SSM inkomma med en plan 

som redovisar när de av SSM begärda kompletteringarna (SSM2015-752-7) kommer att 

lämnas in. 

Uppföljning av SSM:s konsultrapporter: frågor kring innehåll och 
SKB:s planerade aktiviteter 
SKB har gått igenom de rapporter som SSM:s konsulter har författat. SKB har i 

rapporterna identifierat ett 20-tal utsagor, indelade i tre kategorier, som man misstänker 

beror på att konsulterna har missförstått SKB:s redovisning i ansökningsunderlaget. De tre 

kategorierna hänger enligt SKB samman med att: 

 Konsulterna har inte gått tillräckligt djupt i underlaget. 

 Konsulterna har missförstått SKB:s redovisning. 

 Rapporteringen har varit otydlig. 

 

SKB har för avsikt att i januari eller februari 2016 skicka en promemoria till SSM som 

redovisar de misstänkta missförstånden och förslag på hur de kan hanteras. Promemorian 

skrivs på svenska. SSM tar efter genomläsning ställning till om det skulle vara till nytta 

om den översätts till engelska för att underlätta att informationen sprids till myndighetens 

konsulter. 

 

SKB informerade om följande planerade aktiviter som relaterar till SSM:s 

konsultrapporter: 

 Interferenstester och injektionstester 

 Översyn av brunnshantering i säkerhetsanalysmetodiken 

 Känslighetsberäkningar vid biosfärsmodellering och radionuklidtransportmodellering 

 

SKB räknar med att promemorior och rapporter som dokumenterar resultaten av ovan 

nämnda aktiviteter publiceras under 2016. 

Strålskyddsvillkor i utbyggnadsansökan för SFR 
SKB efterfrågar en beskrivning av hur strålskyddsvillkoren för SFR ska regleras. SSM har 

påbörjat, men inte slutfört, sin beredning av frågan. 

 

SSM ställde en fråga om kopplingen mellan det radionuklidinventarium som ansökan 

baseras på och det inventarium som är utgångspunkt för analysen av anläggningens 

långsiktiga säkerhet och strålskydd och planerar att återkomma med en skriftlig begäran 

om förtydligande. 
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Frågor kring definitionen av kärnämne 
I ett remissvar berörs frågan om det i det utbyggda SFR hanteras kärnämne. SSM 

konstaterar att det av strålskyddsvillkoren följer att befintligt SFR i sin helhet får innehålla 

något kg Pu och att mängden U är indirekt reglerad genom detta. Det är således inget nytt 

att kärnavfallet innehåller sådana mindre mängder U och Pu som följer av att 

jonbytarmassor och annat avfall har uppstått i samband med drift med bränsleskador. 

Räknat på hela volymen motsvarar dessa mängder dock endast låga koncentrationer av U 

och Pu. SSM anser att det inte finns anledning att reglera frågan på ett annat sätt än det 

sker nu och att avfallet som enligt inventariet ska placeras i SFR är att betrakta som 

kärnavfall i kärntekniklagens mening. SSM anser vidare att frågor kring de felaktigt 

deponerade S.14 faten behöver hanteras i samband med det ärendet. 

Övrig fråga 
SKB väckte frågan om hur SSM hanterar tillståndsansökan mot bakgrund av att SFR är en 

befintlig anläggning i drift. Hur påverkar till exempel de ändringar som görs i den 

befintliga anläggningens säkerhetsredovisning (SAR) initialtillståndet för analysen av den 

långsiktiga säkerheten och strålskyddet för den utbyggda anläggningen? Enligt SSM 

måste SKB göra troligt att de ändringar som görs i den befintliga anläggningen inte 

påverkar säkerhetsanalysens initialtillstånd. 

Framtida möten 
Tidpunkt för nästa möte mellan SKB och SSM om beredningen av SKB:s ansökan om 

utbyggnad av SFR bestämdes till torsdagen den 7 april, klockan 13:00-16:00. Mötet sker i 

SSM:s lokaler i Solna strand. 

Minnesanteckningarnas hantering 
Minnesanteckningarna är nedtecknade av Patrik Borg, har skickats till SKB för 

synpunkter och är justerade av Georg Lindgren. 


