
2011-09-22 
Eva Simic 

Strålsäkerhetsmyndighetens  
Tillståndsprövning av 
slutförvarssystemet för använt 
kärnbränsle 



Program 
13.00 Inledning (Josefin Päiviö Jonsson) 
13.15 Information om Strålsäkerhetsmyndighetens  
  granskning av SKB:s slutförvarsansökan  

  (Eva Simic) 
13.45 Granskning av långsiktig säkerhet och behov 
  av expertstöd (Björn Dverstorp) 
14.30 Kaffe 
14.50 Diskussion och frågor 
16.00 Avslut 



Bakgrund 
Den 16 mars lämnade SKB in sina 
tillståndsansökningar till SSM och miljödomstolen 

 
TPP - Tillståndsprövning av slutförvar för använt 
kärnbränsle - är ett myndighetsövergripande 
projekt som ska bereda ärendena som har 
anknytning till SKB:s ansökningar. 



Ansökningarna 

SK B:s ansökningar inom ramen för 
kärnbränsleprogrammet

Ansökan enligt 
kärntekniklagen för C lab och 

inkapslingsanläggningen

Ansökan enligt 
kärntekniklagen för 

slutförvaret

Ansökan enligt mil jöbalken för 
slutförvarssystemet

Gemensam miljökonsekvensbeskrivning, MKB



De formella tillståndsprocesserna 
SKB

Förbereder ansökningar

Miljödomstolen
Bereder ansökan enligt 

miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndigheten
Bereder ansökningar enligt 

kärntekniklagen

Miljödomstolen

Beviljar tillstånd och meddelar 
villkor enligt miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndigheten
Meddelar villkor enligt 

kärntekniklagen respektive 
strålskyddslagen

Kommunen
Kommunfullmäktige tillstyrker 

eller avstyrker

Regeringen
Förklarar 

slutförvars-
systemet 

tillåtligt enligt 
miljöbalken

Beviljar 
tillstånd enligt 

kärnteknik-
lagen för 

CLINK och 
slutförvaret

Samordning

SKB
Aktualiserar planärendet hos 

kommunen

Kommunen
Upprättar detaljplan enligt plan- 

och bygglagen

Kommunen
Kommunfullmäktige antar 

detaljplanen

SKB

Ansöker om bygglov

Kommunen

Beviljar bygglov



Stegvis prövning av slutförvaret 

Tillstånd att bygga, 
inneha och driva 

Tillstånd att starta 
bygge 

Tillstånd för  
provdrift 

Tillstånd för 
 rutinmässig drift 

Granskningsfas 

Tillstånd för  
förslutning/avveckling 



Tillståndsprövningsprojektet 

Huvudprojektet 

Delprojekt: 
Uppförande och drift av 

CLINK 

Delprojekt: 
Uppförande och drift 

av slutförvaret 

Delprojekt: 
Slutförvarets lång-

siktiga strålsäkerhet 

Delprojekt: 
Slutförvarssystemet 

SIR   
Safety Integration 

Review Team 



Ramarna 
Syfte:  

att bedöma om den verksamhet SKB har ansökt om kan 
förväntas bli lokaliserad, utformad och bedriven på ett 
sådant sätt att kraven på säkerhet- och strålskydd, fysiskt 
skydd, nukleär icke-spridning och de allmänna 
hänsynsreglerna uppfylls. 

Mål:  
att leverera yttranden och granskningsrapporter till regeringen 
och miljödomstolen som är tekniskt och naturvetenskapligt väl 
underbyggda, transparenta, av god kvalitet samt tas fram 
genom effektiv användning av resurser och inom rimlig tid. 

Styrande dokument:  
Styrande för kravspecifikation  
Styrande för ärendehandläggning 



Granskningsstrategi 
Granskningen delas in i olika faser 

Förberedelsefasen (inkl. den inledande bedömningen) 
Inledande sakgranskningsfasen:  

Genomläsning av allt underlag för att identifiera 
kompletteringsbehov och granskningsfrågor. 
Ligger till grund för SSM:s yttrande till miljödomstolen 

Huvudgranskningsfasen: 
Fortsatt identifiering av kompletteringsbehov och 
granskningsfrågor. 
Pågår till dess att alla granskningsfrågor är behandlade och 
stängda. 

Rapporteringsfasen 

Spårbarhet och transparens centralt 



Kompletteringar från SKB 
Kompletteringar kommer att begäras in från 
SKB allteftersom behov identifieras. 
Inkomna kompletteringar läggs ut på vår 
hemsida www.ssm.se 
Yttrandet till miljödomstolen  en 
sammanställning av de kompletteringar som 
begärts in och de som kommer att begäras in. 
 



Remisshanteringen 
Syfte: 

Bjuda in remissinstanser att lämna synpunkter på kvaliteten på 
ansökansunderlaget (peka ut brister, kompletteringsbehov etc). 

Remisstid: 8/6-2011  1/6-2012 
Ger oss möjlighet att ta hänsyn till remissynpunkterna 
i vårt yttrande till miljödomstolen avseende 
fullständighet. 
Ytterligare tillfälle att kommentera 
ansökansunderlaget i samband med kungörelsen.  



Remisshanteringen (forts.) 

Remissynpunkterna skickas till SKB för att ge 
SKB tillfälle att bemöta dem. 
Databas över remissynpunkter. 
Alla remissynpunkter kommer att behandlas. 
Remissynpunkterna sammanställs i en särskild 
rapport som bifogas yttrande och 
granskningsrapport till regeringen. 



Kungörelsefasen 
När: 

Ambitionen är att samordna tidpunkten för kungörelsen 
med miljödomstolens tidplan. 
Men sker inte förrän alla kompletteringar från den 
inledande granskningsfasen har inkommit till SSM och vi 
har tagit ställning till om de innehåller den info vi 
efterfrågat.  

Syfte: 
Ge remissinstanser och allmänhet möjlighet att ge 
synpunkter på det kompletterade underlaget. 

Inkomna synpunkter kommuniceras med SKB. 


