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Hej, 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått möjlighet att lämna synpunkter på tidsplanering för fortsatt handläggning 
i mål M 1333-11 i fråga om Clab. I grunden har myndigheten inte har något att erinra över tidplanen, men det 
yttrande från SKB som bifogades mejlet för kännedom innehåller delvis ny information vilken kan påverka ärendets 
fortsatta handläggning med tillhörande tidplan.  
 
Av beskrivningen i avsnitt 2.4 i aktbilaga 858 framgår att SKB ändrat anläggningens konstruktion jämfört med vad 
som beskrivits i tilläggs-MKB:n (bilaga K:20). Det redundanta system för luftkylning finns inte längre med vilket 
föranleder behov av att förtydliga vilka åtgärder för kylning som ingår i den fortsatta prövningen. SSM ser att en 
ändring av anläggningens konstruktion så som beskrivits i yttrandet från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har 
betydelse för myndighetens bedömning av radiologisk omgivningspåverkan och vidare att myndigheten kommer ha 
svårt att ta fram ett förnyat ställningstagande med anledning av den ändrade konstruktionen innan Mark- och 
miljödomstolens sista dag för remissvar den 25 mars 2022.  
 
SSM har den 15 december 2021 från Svensk Kärnbränslehantering AB mottagit en ansökan med preliminär 
säkerhetsredovisning (PSAR) enligt villkoren i tillståndet enligt kärntekniklagen (KTL). Eftersom denna granskning är 
ett senare steg i den stegvisa prövningen är myndighetens inställning att invänta avgörandet i MMD innan detta 
ärende avgörs. Eventuella krav på åtgärder i form av tillkommande system för kylning i senare steg i prövningen 
enligt KTL förutsätter att tillstånd finns för tillkommande grundvattenbortledning. 
 
Någon formell förfrågan ser vi inte behov av. 
 
Vänliga hälsningar 
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