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YRKANDEN
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansöker om tillstånd enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
1.

att i Forsmark i Östhammars Kommun, uppföra, inneha och driva en
anläggning för slutförvaring av kärnämne, i huvudsak bestående av använt
kärnbränsle, och därutöver kärnavfall1 från det svenska
kärnkraftsprogrammet. Kärnämnet och avfallet specificeras under avsnitt 1.2
nedan.

2.

att i anläggningen inneha, hantera, transportera, slutförvara och på annat sätt
ta befattning med i punkten 1 angivet material.

SKB yrkar vidare
(i)

att upprättad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) godkänns, samt

(ii)

att regeringen föreskriver följande villkor för tillståndet:
1.

Anläggningen för slutförvaring av kärnämne enligt p. 1 ovan
ska uppföras, innehas och drivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som anges i
ansökningshandlingarna.

2.

SKB ska inför uppförandet av slutförvarsanläggningen till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redovisa hur frågor av
betydelse för säkerheten och strålskyddet beaktas under
uppförandet. Redovisningen ska godkännas av SSM innan
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uppförandet får påbörjas.

1
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3.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) får godkänna förändringar i
den redovisade referensutformningen, till exempel förändringar
i val av material och i ingående komponenters dimensioner,
samt placering av kapslarna i berget.

PRESENTATION AV TILLSTÅNDSANSÖKAN
1.

Bakgrund och orientering om sakfrågan

1.1

SKB:s uppdrag

SKB ägs av de företag som äger kärnkraftverk i Sverige. SKB:s ägare är Vattenfall AB,
E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG Aktiebolag. SKB
svarar på deras uppdrag för att det svenska kärnavfallet och det använda kärnbränslet
hanteras och slutförvaras på det säkra sätt som samhället kräver.
I nästan 40 år har kraftindustrin i Sverige producerat elektricitet i kärnkraftverk. I
Sverige finns, sedan Barsebäcksverket lagts ner, tre kärnkraftverk i drift: Forsmark,
Oskarshamn och Ringhals. De har tillsammans tio reaktorer som producerar cirka 60
TWh per år, vilket motsvarar nära hälften av den svenska produktionen av elenergi.
Driften av kärnkraftverken ger, förutom högaktivt använt kärnbränsle, också andra typer
av radioaktivt avfall som delas in dels i kort- och långlivat, dels i låg- och medelaktivt.
Det ingår i SKB:s uppdrag att ta hand också om detta avfall så att människors hälsa och
miljön skyddas, nu och i framtiden. Uppdraget är viktigt för att uppfylla det nationella
miljömålet för en säker strålmiljö. SKB har idag ett fungerande system för att ta hand
om använt kärnbränsle och kärnavfall. Sedan mitten av 1980-talet finns både ett
slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR i Forsmark) och ett centralt mellanlager
för använt kärnbränsle (Clab i Simpevarp). Säker transport av det radioaktiva avfallet
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från kärnkraftverken till lagringsanläggningarna ingår i SKB:s system för hantering av
radioaktivt avfall. Över längre sträckor transporteras avfallet sjövägen.
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