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KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) MILJÖBALKEN (MB) 

GEMENSAMMA BILAGOR 

Underbilagor  

Utbyggnad av SFR ur ett 
BAT-perspektiv 

Miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) 

Huvudrapport 
Långsiktig 
säkerhet 

Toppdokument Toppdokument 

Övriga bilagor  Övriga bilagor 

Underbilagor 



PSU Toppdokument KTL  

Ansökan om tillstånd enligt 
Kärntekniklagen för 
utbyggnad och fortsatt drift av 
SFR  
  
  
  
  
  
  
 

F-PSAR PSU 
 
  
 

Bilaga  
VOLS-Bygg PSU  

Verksamhet, organisation, ledning och styrning för 
utbyggnad av SFR – Tillståndsprövnings- och 
detaljprojekteringskedet samt byggskedet 
 
sam byggskedet 
 
  
  
 

Bilaga  
VOLS-Ansökan PSU  

Verksamhet, organisation, ledning och styrning för 
utbyggnad av SFR - Ansökan och 
Systemhandlingsskede 
 
 

Bilaga  
MKB PSU   
Miljökonsekvensbeskrivning för  utbyggnad och 
fortsatt drift av SFR 
 
  
  
 

Bilaga  
AV PSU   

Avvecklingsplan för ett utbyggt SFR 
 
  
  
 

Samrådsredogörelse 
Hydrogeologisk utredning 
 

Ev  Avstämning mot miljömål 

Ev Metoder och bedömningsgrunder 
  
  
 

Bilaga 
Begrepp och definitioner  

Begrepp och definitioner för ansökan om utbyggnad 
och fortsatt drift av SFR 

Underbilagor 
- Samrådsredogörelse 
- Konsekvensbedömning av vattenmiljöer vid      
utbyggnad av SFR 
- Naturmiljöutredning inför utbyggnad vid   
Asphällan, Forsmark, Östhammars kommun 
 

 

  
 

F-PSAR-drift PSU   

Första preliminär säkerhetsredovisning allmän del 
1  
Driftsäkerhet i ett utbyggt SFR  
 

SR PSU  (Main report) 

Första preliminär säkerhetsredovisning  
allmän del 2 –  
Säkerhetsanalys för ett utbyggt SFR 
 
Preliminära typbeskrivningar  
  
 
 

KTL-ansökan PSU 

Bilaga  
BAT 

 Utbyggnad av SFR ur ett BAT-perspektiv  
  
  
 



Referenser som bifogas SR PSU  

- FHA report 

  Handling of future human actions in the safety assessment 
-FEP report  

  FEP report for the safety assessment  
-Waste process report 

 Waste form and packaging  process report for the safety assessment  
-Geosphere process report  

 Geosphere process report for the safety assessment  
-Barrier process report  

 Engineered barrier process report for the safety assessment 
-Biosphere synthesis report  

 Biosphere synthesis report for the safety assessment 
-Climate report 

 Climate and climate related issues for the safety assessment 
-Model summary report 

 Model summary report for the safety assessment 
-Data report Data report for the for the safety assessment  
-Input data report 

 Input data report for the safety assessment 
-Initial state report 

 Initial state report for the safety assessment 
-Radionuclide transport reportRadionuclide transport and dose   
calculations for the safety assessment  
-SDM-PSU Forsmark 

 Site description of the SFR area at Forsmark on completion of the site    
investigation  
 

Referenser som bifogas F-PSAR drift PSU 
- Tolkning och tillämpning av krav i SSMFS 
- Principer och metodik för säkerhetsklassning 
- Säkerhetsklassning för projekt SFR-utbyggnad 
- Acceptanskriterier för avfall 
- Preliminär plan för fysiskt skydd för utbyggt SFR (sekretessbelagt) 
- SFR Förslutningsplan  
- Metod och strategi för informations- och IT-säkerhet 
- Nuklidinventarium för ansökan om ett utbyggt SFR 
- Låg- och medelaktivt avfall i SFR. Referensinventarium för avfall 
2013 
- Dosbudget vid drift av utbyggt SFR 
- SFR - Säkerhetsanalys för driftskedet 
- Ansökansinventarium för mellanlagring av långlivat avfall i SFR 

F-PSAR-drift PSU   
Första preliminär säkerhetsredovisning  
allmän del1  
Driftsäkerhet i ett utbyggt SFR  
Kap 1 - Inledning 
Kap 2 - Förläggningsplats  
Kap 3 - Konstruktionsregler 
Kap 4 - Anläggningens drift 
Kap 5 - Anläggnings- och funktionsbeskrivning 
Kap 6 - Radioaktiva ämnen 
Kap 7 - Strålskydd 
Kap 8 - Säkerhetsanalys för driftskede 
Kap 9 – Mellanlagring av långlivat avfall 
 
 
 
 

SR PSU  (Main report)  

Första preliminär säkerhetsredovisning  
allmän del 2 –  
Säkerhetsanalys för ett utbyggt SFR 
 

Preliminära typsbeskrivningar  

- Preliminär typbeskrivning för hela BWR-   
reaktortankar exklusive interndelar 
- Preliminär typbeskrivning för skrot i fyrkokill 
-Preliminär typbeskrivning för härdkomponenter i 
ståltankar 
 

Säkerhetsredovisning i KTL-ansökan PSU 

F-PSAR PSU 

Första preliminär 
säkerhetsredovisning 



PSU Toppdokument MB  

Ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för utbyggnad 
och fortsatt drift av SFR  
  
  
  
  
  
  
 

Bilaga  
MKB PSU  
Miljökonsekvensbeskrivning för  
utbyggnad och fortsatt drift av 
SFR 
 
  
  
 

Bilaga  
TB PSU   
Teknisk beskrivning för SFR - 
Befintlig anläggning och planerad 
utbyggnad  
 
  
  
 

Bilaga 
KPM PSU  

Förslag till kontrollprogram för 
utbyggnad och fortsatt drift av 
SFR 
  
 

Begrepp och 
definitioner för 
ansökan om 
utbyggnad och 
fortsatt drift av SFR 

MB-ansökan PSU 

Bilaga  
BAT 

Utbyggnad av SFR ur ett BAT-
perspektiv  
  
  
 

SR PSU  (Main report) 

Första preliminär 
säkerhetsredovisning allmän del 2 
– Säkerhetsanalys för ett utbyggt 
SFR 

Underbilagor 
- Samrådsredogörelse 
- Konsekvensbedömning av vattenmiljöer vid      
utbyggnad av SFR 
- Naturmiljöutredning inför utbyggnad vid   
Asphällan, Forsmark, Östhammars kommun 
 

 

  
 

Bilaga 1-4 
Befintliga tillstånd och villkor 
Sakägarförteckning 
Influensområden och fixpunkter 
Befintligt länshållningssystem  
  
 



Innehåll i toppdokument 

• Yrkanden och villkorsförslag 

• Orientering om verksamhet, lokalisering, miljöpåverkan, organisation och 
styrning samt strålsäkerhet  

• Sammanfattar kort ansökans bilagor och pekar in i dessa 

• Argumentation avseende tillåtlighet utifrån de allmänna hänsynsreglerna  

(kunskapskravet, försiktighetsprincipen och BAT, produktvalsprincipen, 
hushållnings- och kretsloppsprincipen, lokaliseringsprincipen, 
rimlighetsavvägning)  

 



Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansöker om tillstånd enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet (KTL)  
 
1. att vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark, 

Östhammars kommun (SFR) uppföra de anläggningar som krävs för att efter utbyggnad 
slutförvara maximalt 171 000 m3 låg- och medelaktivt avfall samt nio reaktortankar av 
kokvattentyp, allt avfall härrörande från kärnteknisk verksamhet och annan verksamhet 
med strålning i Sverige (innefattande en utökning av den tillståndsgivna slutförvarsvolymen 
med 108 000 m3 och nio reaktortankar av kokvattentyp); 
 

2. att inneha och driva befintlig och utbyggd del av SFR som en integrerad anläggning 
för slutförvar av låg- och medelaktivt avfall samt, dessförinnan, inneha och driva befintlig 
del av SFR som en anläggning för slutförvar av låg- och medelaktivt avfall;  
 

3. att i SFR inneha, hantera, transportera, slutförvara och på annat sätt ta befattning 
med i punkten 1 angivet avfall;  
 

4. att i SFR inneha, hantera, transportera och på annat sätt ta befattning med annat låg- och 
medelaktivt avfall från drift och avveckling av kärnteknisk verksamhet och verksamhet med 
strålning i Sverige, vars innehåll av långlivade radionuklider eller annat material överskrider 
tillåtna värden för slutförvaring i SFR, samt mellanlagra nyssnämnt avfall i därtill avsett 
förvarsutrymme i avvaktan på borttransport för slutförvaring på annan plats; 
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Yrkanden i ansökan enligt KTL 



• Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 
anges i ansökningshandlingarna.  

• Maximalt tillåtet aktivitetsinnehåll i SFR för avfall som ska slutförvaras 
begränsas till 2.1016 Bq (Becquerel). Radionuklidinventariet för mellanlagring 
av härdkomponenter begränsas till 2,2.1017 Bq.  

Det ankommer på Strålsäkerhetsmyndigheten att meddela närmare villkor för 
att reglera maximalt nuklidspecifikt innehåll per förvarsdel med hänsyn till 
säkerheten under drift samt avseende säkerheten efter förslutning. 

• Strålsäkerhetsmyndigheten får godkänna förändringar i den i ansökan 
redovisade utformningen av anläggningen, till exempel utformning av 
bergsalar och barriärer. 
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Villkorsförslag KTL 
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Tillståndsprocessen 


