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Dagordning 

 09.05 Inledning, presentation av fördragshållare och syftet med mötet  
 (Peter Larsson, ca 10 min) 
  
 09.15 Ansökans struktur, toppdokumentets disposition och innehåll  
 (Helen Segerstedt, ca 15 min) 
   
09:30 Anläggningsutformning (Theresa Millqvist, ca 20 min) 
  
10:00 Den förberedande preliminära säkerhetsredovisningens (F-PSAR) – syfte, disposition  och 
innehåll i sammanfattning (Patrik Berg, ca 20 min) 
  
10.30 Paus 
  
10:50   Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) – överblick, viktiga slutsatser och  läsanvisning, 
(Mikael Gontier, ca 20 min) 
  
11.10 Säkerhet efter förslutning - överblick, viktiga slutsattser och läsanvisning, (Fredrik 
 Vahlund, ca 30 min) 
  
11.40  Frågor och diskussion (ca 20 min) 
  
12.00 Avslutning 
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Forsmark  
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Syfte med mötet 

  
Presentera vad SKB ansöker om och varför.  
 
Information om ansökans struktur, toppdokumentets disposition och innehåll samt 
kort om övriga huvuddokument med läsanvisningar. Fokus på KTL-ansökan. 
 
Svara på frågor om ansökan struktur och uppläggning och hur man hittar i ansökan. 
 
Sakfrågor kommer hanteras under tillståndsprövningen. 
 
 
 
 
 
 



SKB:s uppgift och ansvar 
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SKB:s uppdrag är att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska 
kärnkraftverken, industri, sjukhus och skolor. Det ska göras på ett säkert sätt för 
både människor och miljö. 
 
Ett led i detta är ansökan om en utbyggnad av SFR för omhändertagande av låg- 
och medelaktivt avfall. 



Ändamål och ramar för den sökta verksamheten (I) 

Ändamålet med den sökta verksamheten är att slutförvara låg- och 
medelaktivt avfall för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skadlig verkan av joniserande strålning från avfallet, nu och i framtiden.  

Avfallet som ska slutförvaras kommer från drift, avveckling och rivning 
av svenska kärntekniska anläggningar samt viss övrig verksamhet i 
Sverige.  

Ytterligare förvarsutrymme behövs för slutförvaring av låg- och 
medelaktivt avfall för att möjliggöra rivning av anläggningar där den 
kärntekniska verksamheten upphört samt för mellanlagring av drift- och 
rivningsavfall, vars innehåll av radionuklider eller annat material 
överskrider tillåtliga värden för slutförvaring i SFR, i väntan på 
slutförvaring. 

 

 

 
7 



Ändamål och ramar för den sökta verksamheten (II) 

Utformningen av anläggningen grundar sig på de övergripande krav 
och förutsättningar för hantering och slutförvaring av kärnavfall som 
samhället formulerat i svensk lagstiftning och ingångna internationella 
överenskommelser. 
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Vad har SKB sökt för 

• Bergsalsutrymme för 108 000 m3 radioaktivt avfall 

• Bergssal för 9 st. BWR reaktortankar 

• Mellanlagring långlivat avfall  (Härdkomponenter) 

• Ny tunnel för reaktortankar 

• Vattenverksamhet, igenfyllnad av vik för utökat industriområde och 
bergupplag 
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PSU-3 
Byggskede 

 

PSU-4 
Provdrift 

(Deponering) 

PSU-0 
Ansökan och 

systemhandling 

PSU-1 
Tillståndsprövnings

-skede 

PSU-2 
Detaljprojekterings-

skede 

Kungörelse MMD dom 
Reg. 

tillstånd 
SSM 

medgivande 

Fortsatt arbete – PSU 

Teknikutveckling, barriärer, förslutning, avfall  
Krav inför detaljprojektering 

Provgjutning 2BMA 

Ansökanshandlingar uppförande  
PSAR Drift, Bygg säkerhet 

Förberedelser PSAR 
SAR SFR1 uppdatering 

Säkerhet efter förslutning 
Kap 11, Forskning PSAR Säkerhet efter förslutning 

Inledande projektering installationer 

Detaljprojektering Berg, Mark och VA 

Inledande projektering berg 

Krav 

2015 

Ansökan KTL/MB Ansökan uppförande Ansökan provdrift 

SSM 
tillstånd 

Berg 

Betong&Stål 

Installationer 

Provning 

Förberedande anläggningsändringar (FAS-projektet)  

Förberedande arbeten SFR 

Byggförberedelser 


