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Minnesanteckningar från informationsmöte 
för remissinstanser – utbyggnad och fortsatt 
drift av SFR 

 

Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30  

Plats: City Conference Center (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm 

Deltagare: Se förteckning över anmälda deltagare i slutet av dokumentet 

 

Minnesanteckningarna är nedtecknade av Patrik Borg och justerade av Georg Lindgren. 

Syfte 
Syftet med mötet var dels att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) skulle presentera 

tillståndsansökan (Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – utbyggnad och fortsatt 

drift av SFR) för remissinstanserna och dels att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skulle 

informera om remissen och hur myndigheten planerar att genomföra granskningen. 

Dagordning 
- Välkomstord 

- SKB presenterar tillståndsansökan 

- Frågor och diskussion efter SKB:s presentation 

- SSM informerar om sin granskning 

- Frågor och diskussion efter SSM:s information 

- Avslutning 

Välkomstord 
Ansi Gerhardsson, chef för enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall, hälsade de 

närvarande välkomna och klargjorde syftet med mötet. 

SKB presenterar tillståndsansökan 
- Inledning, presentation av fördragshållare och syftet med mötet 

Peter Larsson 

- Ansökans struktur, toppdokumentets disposition och innehåll 

Helén Segerstedt 
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- Anläggningsutformning 

Theresa Millqvist 

- Den förberedande preliminära säkerhetsredovisningens (F-PSAR) – syfte, disposition 

och innehåll i sammanfattning 

Patrik Berg 

- Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) – överblick, viktiga slutsatser och 

läsanvisning 

Mikael Gontier 

- Säkerhet efter förslutning - överblick, viktiga slutsatser och läsanvisning 

Fredrik Vahlund 

 

Innehållet i respektive del framgår av bifogad presentation, bilaga 1. 

Frågor och diskussion efter SKB:s presentation 
 

Fråga: Har SKB tagit höjd för ett idag okänt framtida ökat lagringsbehov? 

SKB svarar: Nej, planeringen utgår ifrån att rivningsavfallet från befintliga reaktorer 

omhändertas. 

 

Fråga: Kommer drift-, el-, underhålls- och ventilationsbyggnader innanför det 

kontrollerade området i den befintliga anläggningen att användas efter utbyggnaden? 

SKB svarar: Ja. 

 

Fråga: Kommer ansökan enligt MB att tillåtlighetsprövas enligt § 17? 

SKB svarar: Regeringens beredning av frågan från Östhammars kommun pågår. 

 

Fråga: Har SKB övervägt alternativet att slutförvara avfallet utomlands? 

SKB svarar: Nej. 

 

Fråga: Har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) godkänt säkerhetsanalysen SAR-08? 

SSM svarar: Ja, alla delar utom bergsalen för medelaktivt avfall (BMA). SSM förelade 

SKB att komplettera redovisningen i vissa delar, bland annat betongdegraderingsfrågor. 

SKB har inkommit med svar och SSM bereder svaren. 

 

Fråga: Vad är sannolikheten för att utvecklingen blir så som analysen av den långsiktiga 

säkerheten visar? Finns det någon felmarginal inbyggd i analysen? 

SKB svarar: Analysen av den långsiktiga säkerheten bygger på konservativa/pessimistiska 

antaganden. Det innebär att det mest troliga är att den verkliga utvecklingen blir mer 

gynnsam än vad resultatet av analysen visar. 

 

Fråga: Vilka klimatscenarier har SKB beaktat och hur har deras sannolikhet värderats mot 

SSMFS 2008:37? 

SKB svarar: SKB har analyserat två olika klimatutvecklingar inom ramen för 

huvudscenariot, dels ett växthusfall, dels ett som innebär att den första glaciationen 

inträffar efter 60 000 år. För båda dessa klimatutvecklingar har SKB ansatt sannolikheten 

1 (ett) i enlighet med föreskrifterna. SKB har inte utvärderat en upprepning av den förra 

glaciationscykeln (Weichsel) i sig, eftersom konsekvenserna efter en glaciation inte 

skiljer. 

 

Fråga: I första hand är det konsekvenserna från permafrost som visade sig begränsade i 

SAR-08, och permafrost kan inträffa tidigare än en glaciär skulle täcka förvaret. Hur har 

SKB värderat detta? 
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SKB svarar: Det är riktigt att det förväntas inträffa en permafrost period om 8 000 år, om 

Weichsel upprepas. 

 

Fråga: Finns det några osäkerheter med avseende på radionuklidinventariets storlek och 

innehåll? 

SKB svarar: Ja. Storleken och innehållet på det radionuklidinventarium som beskrivs i 

ansökan bygger på en bästa uppskattning. Osäkerheter finns bland annat därför att 

kärnkraftverken ännu inte har rivits. Det är inte heller möjligt att med exakthet förutsäga 

hur mycket avfall från industri och sjukvård som kommer att slutförvaras i SFR. 

 

Fråga: Ingår det framtida avfallet från forskningsanläggningen European Spallation 

Source (ESS) i ansökans radionuklidinventarium? 

SKB svarar: Nej. 

 

Fråga: Vilka principiella resonemang har SKB fört inför valet att bygga en ny 

tillfartstunnel? 

SKB svarar: En avvägning mellan alternativen att hantera hela respektive delade 

reaktortankar har gjorts. Bedömningen är att tillfartstunnlarna till utbyggnaden inte 

påverkar den långsiktiga säkerheten negativt. SKB planerar att sätta pluggar i delar av 

tunneln för att minska vattenflöden. En redogörelse återfinns i kapitel 11 av 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Fråga: Har SKB övervägt att göra en sammanvägd analys av den långsiktiga säkerheten 

för Forsmark som tar hänsyn till både SFR och slutförvaret för använt kärnbränsle? 

SKB svarar: Frågan har diskuterats internt på SKB. Ur ett dos-/risk-perspektiv är en sådan 

sammanvägd säkerhetsanalys inte nödvändig eftersom de båda slutförvarens risk 

kulminerar under olika tidsperioder. Inte heller frågan om hur de båda slutförvaren 

påverkar varandra föranleder en sammanvägd analys av den långsiktiga säkerheten. I 

analysen av den långsiktiga säkerheten för slutförvaret för använt kärnbränsle utreds hur 

SFR påverkar kärnbränsleförvaret. När det gäller frågan om hur kärnbränsleförvaret 

påverkar SFR är SKB:s uppfattning att den påverkan är ringa eftersom ämnen som till 

exempel bentonit redan finns i SFR. 

SSM informerar om sin granskning 
Georg Lindgren, utredare på enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall och ansvarig 

för SSM:s beredning av tillståndsansökan, informerade om remissen och myndighetens 

planer för granskningsarbetet. 

 

Innehållet i informationen framgår av bifogad presentation, bilaga 2. 

Frågor och diskussion efter SSM:s information  
Fråga: När skickas ansökan enligt miljöbalken till grannländer? 

SSM svarar: Det är Naturvårdsverket som ansvarar för denna process. Enligt uppgifter 

från mötesdeltagare är den första omgången är avklarad och nästa tillfälle inträffar efter att 

ansökan kungjorts. 

 

Fråga: Vilka konsekvenser får det att SSM:s granskning av ansökan för ett slutförvar för 

använt kärnbränsle har högre prioritet än granskningen av SFR-ansökan?  

SSM svarar: Konsekvensen blir att granskningen av SFR-ansökan går på sparlåga tills 

granskningen av ansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle är avslutad. 
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Fråga: Har SSM för avsikt att till svenska översätta de rapporter som blir resultatet av de 

utländska konsultföretagens bidrag till granskningen.  

SSM svarar: Nej. Dessa konsultrapporter betraktas som underlagsrapporter till SSM:s 

granskningsrapport som kommer att skrivas på svenska. 

 

Fråga: Vilken tidsmarginal har SSM om Östhammars kommun vill ha förlängd svarstid 

på remissen?  

SSM svarar: Östhammars kommun har inkommit med en förfrågan om förlängd svarstid. 

SSM har ännu inte tagit ställning till denna förfrågan, men återkommer med besked så 

snart som möjligt. 
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Förteckning av anmälda deltagare: 

 

Kärnavfallsrådet 

Peter Andersson 

Lennart Johansson 

 

Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn 

António Pereira 

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

Christine Anvegård 

Johan Swahn 

 

Naturskyddsföreningen/Ekolagen 

Jonas Christensen 

 

Naturskyddsföreningen Göteborg 

Magdalena Romanov 

 

Naturskyddsföreningen Uppsala län 

Hans Jivander 

Ylva Lundh 

 

Opinionsgruppen för säker slutförvaring, OSS – Östhammar 

Kenneth Gunnarsson 

 

Regionförbundet i Kalmar län 

Tobias Facchini 

 

Riksarkivet 

Martin Utvik 

 

Studsvik Nuclear AB 

Eva Gimholt 

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC 

Agneta Ebbesson 

Anders Karlsson 

 

Östhammars kommun 

Marie Berggren 

Anders Bergman 

Rune Nilsson 

Lennart Rolén 

Arno Unge 

 

Ivar Sagefors 
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Deltagarförteckning, fortsättning: 

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 

Peter Larsson 

Helén Segerstedt 

Theresa Millqvist 

Patrik Berg 

Mikael Gontier 

Börje Torstenfelt 

Fredrik Vahlund 

Magnus Odén 

Eva Andersson 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

Ansi Gerhardsson 

Georg Lindgren 

Bengt Hedberg 

Flavio Lanaro 

Patrik Borg 

Anders Wiebert 

Åsa Zazzi 

 


