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Kommentar

Svar till SSM på begäran om komplettering avseende uppförande och drift
av inkapslingsanläggningen (Clink)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i sin skrivelse till Svensk Kärnbränslehantering AB,
(SKB) daterad 2012-10-24 begärt förtydligande information och kompletteringar avseende
uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink).
SKB har tidigare besvarat vissa delar av kompletteringsbegäran och då med utgångspunkt
från det material som lämnades in i ansökan 2011. I och med denna komplettering som nu
lämnas in ersätter SKB hela den tidigare inlämnade preliminära säkerhetsredovisningen
(PSAR) för Clink med en ny uppdaterad anläggningskonfiguration som presenteras i en
förberedande preliminär säkerhetsredovisning (F-PSAR) för Clink. Tidigare lämnade
kompletteringar som fortfarande är aktuella återges även i denna komplettering.

Denna komplettering omfattar inte frågor rörande Miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB:n) och Bilagan AH - Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna. Ansökan
kommer under början av 2015 att kompletteras avseende dessa dokument samt med
tilläggsyrkanden rörande utökad mellanlagringskapacitet i Centralt mellanlager för använt
kärnbränsle (Clab) och Clink.
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I ”SKB:s komplettring av Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Inkapsling och
centralt mellanlager för använt kärnbränsle”, SKBdoc 1414200 ver 1.0 beskrivs Clink
ansökan i sin helhet. I dokumentets bilaga 1 förtecknas alla dokument som nu ingår i
ansökan. Där specificeras också de dokument som biläggs denna komplettering. I tabellen
anges SKB:s sekretessklassning för respektive dokument. SKB har i sin bedömning i
huvudsak utgått från att information av betydelse för skyddet av anläggningen mot
antagonistiska handlingar ska beläggas med sekretess och rekommenderar SSM att följa
SKB:s förslag. SKB vill betona vikten av att SSM skyndsamt gör en noggrann
sekretessbedömning innan någon information ur materialet lämnas ut.

