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Hej.
Översänder härmed SKBs presentation från Informationsmötet om PSAR 11 000 ton som
genomfördes i fredags, 8 oktober.

Vi vill även förtydliga vår tolkning av det första villkoret i regeringstillstånd (M2018/00221) kopplat
till anmält ärende om styrstavskonditionering:

- Förändringar i anläggningen som syftar till att utöka lagringskapaciteten och är av betydelse
för strålsäkerheten får genomföras för st efter att Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt en
preliminär säkerhetsredovisning (PSAR).

Clab har idag förutsättningar för att lagra 11000 ton, vilket visas i den PSAR som kopplar till
kommande ansökan om godkännande av PSAR för 11 000 ton.
Inga förä ndringar behöver genomföras i anläggningen för att utöka lagringskapaciteten. För att
kunna nyttja hela den befintliga kapaciteten och få plats med 11 000 ton använt kärnbränsle behöver
dock befintliga lagringspositioner utnyttjas maximalt.

Den tekniska ä ndringen som anmälts till SSM (1955331), avseende ärende 501067 Konditionering av
BWR styrstavar har SKB bedömt inte vara en åtgärd som görs för att utöka lagringskapaciteten på
Clab. Styrstavskonditionering är en åtgärd, av flera, som kan göras för att ås tadkomma en mer
yteffektiv lagring. Andra åtgärder är omlastning av BWR - bränsle från normalkassetter till
kompaktkassetter samt uttransport av härdkomponenter.
Vi bedömer att ärendet avseende konditionering av styrstavar kan genomföras inom gällande KTL -
ti llstånd för Clab, därav att ärendet har anmälts separat till SSM.
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