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Bakgrund 

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

   Beredningen av ärendena som har anknytning till 
SKB:s ansökningar sker i ett 
myndighetsövergripande projekt och har namnet 
Tillståndsprövning av slutförvar för använt 
kärnbränsle, TPP. 



De formella tillståndsprocesserna 



SKB:s ansökningar 



Tillståndsprövningsprojektet 
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Resurser 2011 

   Externa experter framför allt kopplat till 
delprojekt slutförvarets långsiktiga säkerhet 



Externt expertstöd 
   NEA:s oberoende granskning av långsiktig 

säkerhet, platsvals- & metodvalsprocessen 
   Experter (internationella och nationella) framför 

allt inom området långsiktig säkerhet 



SSM:s beredning av ansökningarna (1) 

   Syfte:  
–  att bedöma om verksamheten kan förväntas bli lokaliserad, 

utformad och bedriven på ett sådant sätt att kraven 
säkerhet och strålskydd, fysiskt skydd, nukleär icke-
spridning och de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. 

   SSM:s bedömning grundas på:  
–  ingående granskning av ansökningshandlingarna,  
–  egna utredningar och analyser,  
–  NEA:s oberoende granskning 
–  yttranden som inkommit i ärendet. 



SSM:s beredning av ansökningarna (2) 

   Ledord: vederhäftighet, integritet och öppenhet 
   Styrande dokument:  

–  Styrande för kravspecifikation  
–  Styrande för ärendehandläggning 

   Prövningen resulterar i två yttranden & två 
granskningsrapporter till regeringen och ett remissvar 
till miljödomstolen där vi redogör för våra 
ställningstaganden 
–  Om vi tillstyrker ansökan föreslår vi även tillståndsvillkor som 

möjliggör fortsatt stegvis prövning. 



Tillståndsprövningen: aktiviteter 

Sekretessbedömning 
Inledande bedömning 

Inledande sakgranskning 
NEA:s oberoende granskning 
(maj 2011 – maj 2012) 
Nationella remissen (12 mån) 

Mars - April 

Maj – Dec. 
Januari 2012 

Huvudgranskningsfasen (iterativ) 
NEA:s oberoende granskning 
(resultat och hearing maj 2012) 



Stegvis prövning av slutförvaret 

Tillstånd att bygga, 
inneha och driva 

Tillstånd att starta 
bygge 

Tillstånd för  
provdrift 

Tillstånd för 
 rutinmässig drift 

Granskningsfas 



Hur har SSM (genom SKI & SSI) 
förberett sig? 
   Granskning av SKB:s Fud-program sedan 1984 
   Genomfört egna säkerhetsanalyser (90-talet) 
   Följt SKB:s arbete inom 

säkerhetsanalysområdet genom granskning av 
preliminära säkerhetsanalyser och SSA-samråd 

   Följt SKB:s platsundersökningar genom externa 
expertgrupper (INSITE och Oversite) och PLU-
samråd  



Kommunikation 
   Information på SSM:s hemsida – dedikerad 

”slutförvarsplats” 
–  Hela ansökansunderlaget 
–  Begärda kompletteringar 
–  Allmän information om SSM:s prövning 

   Rapportera i samband med uppnådda 
milstolpar (t.ex. inledande bedömning, NEA:s 
oberoende granskning) 

   Kommer att finnas utsedda talespersoner. 


