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Dialogmöte om arbetet framåt med PSAR för 
Kärnbränsleförvaret 

Datum och plats 
17 mars 2022, SSM 

Deltagare 
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB): Torsten Leander, Allan Hedin, Helene Åhsberg 

Strålsäkerhetsmyndighetren (SSM): Lisa Ranlöf, Michael Egan, Biruk Woldemedhin, 

Patrik Borg 

Minnesanteckningar 

Syfte med mötet 

Mötet hade efterfrågats av SKB för att informera SSM om bolagets syn på 

planeringsförutsättningar avseende vägen framåt i prövningen av PSAR och övriga 

ansökansdokument rörande uppförandet av Kärnbränsleförvaret. Eftersom ingen sådan 

dialog hade ägt rum på ganska länge, och med hänsyn tagen till förändringar i SSM:s 

organisation, ville SKB även ta tillfället i akt att översiktligt beskriva sitt arbete med 

PSAR sedan publicering av SSM:s preliminära ställningstagande i 

tillståndsprövningsärendet juni 2016. 

Inledning 

SSM inledde mötet med att upplysa SKB om att KBS-3-ärenden hanteras efter 

myndighetens omorganisation inom enheten för tillståndsprövning kärnteknik, där Lisa 

Ranlöf är enhetschef. Michael Egan har samordningsansvar för arbetet kring 

Kärnbränsleförvaret. Därefter följde en presentationsrunda av mötesdeltagarna. 

SKB presenterar sitt underlag 

Huvuddelen av mötet bestod av en presentation som SKB gjorde med följande inslag: 

 Historik – SKB:s ansökan och SSM:s granskning 2011-2018 

 Ansökan inför uppförande inklusive PSAR 

 PSAR och säkerhet efter förslutning 
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 Planer och program 

 Övriga ansökningsdokument 

 Vägen framåt i prövningen 

 

Presentationen bifogas dessa anteckningar (se bilaga 1, SKBdoc 1972392). SKB:s 

beskrivning av strukturen av och innehållet i PSAR och övriga ansökansdokument som rör 

uppförandet av Kärnbränsleförvaret (till stor del en upprepning av information som har 

presentats vid tidigare tillfällen) finns med i bilderna. I det som följer betonas några 

specifika frågor som under mötet bedömdes ha särskild relevans och betydelse för såväl 

SSM:s som SKB:s arbete framöver.  

 

SKB:s utveckling av PSAR för Kärnbränsleförvaret började redan efter publicering av 

SSM:s preliminära ställningstagande i tillståndsprövningsärendet, vilket gjordes juni 2016 

i samband med myndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen över SKB:s ansökan 

om tillstånd enligt miljöbalken. SSM:s synpunkter påverkade även innehållet i Fud-

programmet 2016 och 2019. Översiktlig information om SKB:s planering mot bakgrund 

av en systematisk genomgång av myndighetens granskningskommentarer lämnades till 

SSM i januari 2017 (SKBdoc 1565594, SSM2011-1137-113). Sedan SSM:s yttrande till 

regeringen över SKB:s ansökan enligt kärntekniklagen januari 2018 har ett mindre antal 

dialogmöten ägt rum, där SKB utvecklade sin beskrivning av det planerade upplägget av 

en ansökan inför uppförande av Kärnbränsleförvaret. Det senaste mötet i denna serie var i 

november 2020 (SSM2018-1610-26). 

 

Arbetet med PSAR och andra delar av ansökan pausades för ungefär ett år sedan mot 

bakgrund av dåvarande osäkerhet kring regeringens fortsatta prövning av KBS-3 

tillståndsärenden. Vid den tidpunkten hade själva PSAR färdigställts och dess fristående 

säkerhetsgranskning just påbörjats. Innehållet i PSAR återspeglar en datafrys vid årsskiftet 

2018-19.  

 

Två konkurrerande faktorer bedöms vara särskilt relevanta för den fortsatta hanteringen av 

PSAR för Kärnbränsleförvaret efter regeringens beslut om tillåtlighet och tillstånd den 27 

januari 2022. Å ena sidan har SKB i efterföljande kommunikation med mark- och 

miljödomstolen antytt att utbyggnaden av SFR bör prioriteras framför KBS-3, vilket 

innebär att domstolens huvudförhandlingar i villkorsfrågor med koppling till tillstånd 

enligt miljöbalken för Clink och Kärnbränsleförvaret sannolikt inte kommer att äga rum 

förrän andra kvartalet 2024. Om SKB skulle avvakta huvudförhandlingen om 

Kärnbränsleförvaret innan en ansökan om att få påbörja uppförandet av slutförvaret 

lämnas till SSM, skulle en sådan ansökan troligen inte göras förrän tidigast senhösten 

2024. Dock finns inget juridiskt hinder att lämna PSAR för att SSM skulle kunna påbörja 

granskningen innan huvudförhandlingen.  

  

Å andra sidan, medan SKB är medveten om SSM:s tidigare besked om att myndigheten 

utifrån resurssynpunkt inte har möjlighet att på ett effektivt sätt granska två olika PSAR 

för slutförvar (SFR-utbyggnad och Kärnbränsleförvaret) samtidigt, finns intresse i att inte 

tappa fart i frågor som rör Kärnbränsleförvaret genom att ”parkera” arbetet helt i 

ytterligare två och ett halvt år. Detta eftersom det finns en risk att kunskap i frågor som 

behandlas i PSAR inte hålls aktuella, vilket skulle kunna leda till en längre uppstartsfas 

när ansökan så småningom lämnas in.  

 

Samtidigt är det inte uteslutet att några delar av PSAR och dess underlag möjligen kan 

behöva uppdateras för att återspegla t.ex. nytillkomna resultat från Fud-programmet eller 

annan utveckling med hänsyn till specifika optimeringsfrågor innan ansökan om 

uppförandet lämnas in. SSM noterar att SKB lyfter bl.a. frågan om framtida val mellan 

olika optimeringsalternativ. Även om dessa inte har utvecklats fullt ut vid tidpunkten för 
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inlämning av PSAR kan det vara lämpligt att presentera de alternativ som övervägs, 

tillsammans med en uppskattning av deras konsekvenser för strålsäkerhet. 

 

Både SKB och SSM ser fördelar med en fortsatt dialog kring specifika frågor som SKB 

vill lyfta såväl som möjligheter för myndigheten att bilda sig en uppfattning om visst 

tekniskt underlag som har särskilt relevans till PSAR innan den formella granskningen 

äger rum. SSM betonar dock att man måste se till att sådan dialog med fokus på PSAR 

inte inkräktar på myndighetens roll som remissinstans till mark- och miljödomstolen i 

frågor som ska avhandlas kring t.ex. tillståndsvillkor enligt miljöbalken. 

 

SKB:s nuvarande planer förutser att en ansökan om att påbörja uppförandet av en 

anläggningsdel för inkapsling i anslutning till Clab, samt att vidta de ändringar i Clab som 

krävs för att integrera Clab med inkapslingsdelen, inte kommer att lämnas in till SSM 

samtidigt som motsvarande ansökan om Kärnbränsleförvaret. Den beräknade tiden för 

uppförande av Clink är något kortare än för slutförvaret och SKB siktar på att båda ska 

vara klara för samfunktionsprovning och provdrift ungefär samtidigt. Att 

ansökningshandlingar, inklusive PSAR, för Clink kan komma att lämnas in något senare 

än de som gäller Kärnbränsleförvaret ger vissa möjligheter för uppdatering i frågor så som 

kontrollordning för kapseln. SKB vill även föra en dialog med myndigheten i sådana 

frågor, men troligen inte förrän någon gång under 2023. 

Nästa möte 

Huvudsyftet med nästa möte är att diskutera former för fortsatt dialog samt SKB:s och 

SSM:s planer för arbetet kring Kärnbränsleförvaret framöver. Datumet återstår att 

bekräftas men kan vara någon gång under första halvan maj eller första halvan juni 

Bilaga 
SKBdoc 1972372. Ansökan inför uppförande inklusive PSAR för SFK, 2022-03-17. 


