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210422 Avstämningsmöte med SKB om 
tillståndsprövningar och back-end-aktiviteter 

Datum och plats 

22 april 2021, digitalt via Skype 

Deltagare 

SKB: Ann Berg, Peter Selting, Anna Wikmark, Sanna Engqvist, Magnus Westerlind 

SSM: Johan Anderberg, Ove Nilsson, Eva Gimholt, Ansi Gerhardsson 

Minnesanteckningar 

Aktuellt på SSM 
SSM informerade om läget när det gäller omorganisationen och nya 

organisationsstrukturen (se bild). 
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SSM:s granskning av SKB:s säkerhetsvärdering rörande SFL kommer enligt plan att 

färdigställas innan sommaren. 

 

SSM har i regleringsbrevet för 2021 fått två uppdrag kopplade till radioaktivt avfall. Det 

ena är att redogöra för olika metoder hur information och kunskap om slutförvaret för 

kärnbränsle kan säkerställas över lång tid. Uppdraget ska redovisas till regeringen 

(Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2021.  

 

Det andra är att analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet 

och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering. Redovisningen ska innehålla 

myndighetens bedömningar och motiveringar av ansvaret för kärntekniskt avfall och icke-

kärntekniskt avfall som uppkommit före 1 juli 1991, inklusive sådant avfall som tidigare 

har deponerats felaktigt i slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Vidare ska 

myndigheten redogöra för sina bedömningar i frågan om vem som bör bära kostnaderna 

att hantera det historiska avfallet på ett säkert sätt, redogöra för under vilken tid dessa 

kostnader bedöms falla ut samt utifrån slutsatserna gällande ansvarsförhållanden lämna 

förslag på åtgärder som behövs. Uppdraget ska redovisas till regeringen 

(Miljödepartementet) senast den 17 december 2021. 

Status i arbetet med SKB:s stora program och tidplan för 
tillståndsprövningarna 
Under första kvartalet har SKB jobbat med att analysera scenarios baserat på olika 

tänkbara tider för ett regeringsbeslut om KBS-3 samt utbyggnad av SFR (PSU).  

  

SKB gör bedömningen att regeringsbeslut för KBS-3 (inkl. Clab 11 000 ton) och utbyggt 

SFR är fullt möjligt under 2021, eftersom alla förutsättningar finns på plats.  

  

Det uteblivna regeringsbeslutet för KBS-3 i Q4 2020 (enligt SKB:s planer) påverkar 

planerna framåt. SKB:s samlade bedömning efter dessa analyser är att: 

 Det är viktigt att KBS-3 även fortsättningsvis hanteras som en samlad ansökan, 

där utökningen av mellanlagringskapacitet ingår. 

 Förberedelsearbeten är genomförda och SKB anser sig vara redo för ett 

regeringsbeslut i KBS-3. Fokus framåt ligger på optimeringar och på att förbereda 

kommande villkorsförhandling i mark- och miljödomstolen. SKB slutför den 

pågående entreprenaden i Söderviken i Forsmark och inväntar regeringsbeslut. 

 Ovanstående innebär att SKB kan fokusera ytterligare på utbyggnaden av SFR i 

Forsmark. Det ges hög prioritet och ska accelereras. Detta gör att SKB med 

nuvarande planeringsförutsättningar bedömer att ansökan om utbyggt SFR 

kommer att kunna skickas till SSM före ansökan om Kärnbränsleförvaret.  

SKB:s plan gällande back-end-aktiviteter 
Presentation från SKB om typbeskrivningsärenden, aktuella och kommande, 

förelägganden, WAC-arbeten, övrigt pågående arbete inom avfallsområdet 

Övriga frågor 
Johan Dasht och Anna Porelius träffar samordningskansliet och miljöministern. 

 

SKB önskar förlängd tid – ca en månad – att lämna synpunkter på tv Clab/Clink. SKB 

inkommer med skriftlig begäran. 
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SKB återkommer med vilka eventuella åtgärder som kvarstår för SKB efter godkännande 

av PSAR för 11 000 ton från SSM. Verksamhetsbevakning är planerad mellan SSM och 

SKB om 11 000 ton. 

Nästa avstämningsmöte 
SSM och SKB stämmer av om datum för kommande möten. 

 

Avstämningsmöte om KBS-3 och SFR-U hålls i början av hösten 2021 

Avstämningsmöte om avfallsfrågor hålls i hålls i början av hösten 2021 


