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Avstämningsmöte med SKB den 16 september
2020
Mötet, som hölls digitalt, syftade till att ge SSM möjlighet att få en uppfattning hur SKB
arbetar med redovisningen i november 2020 i enlighet med SSM:s tidigare föreläggande.
Mötet syftade även till att ge SKB möjlighet att ställa klargörande frågor i första hand om
SSM:s tidigare granskning, men även andra klargörande frågor av betydelse för SKB:s
kommande redovisning.
SSM förklarade bakgrunden till att SSM tog fram granskningsrapporten trots att
redovisningen inte var fullständig. SSM färdigställde denna dels med tanke på de
kompletteringar som tillställdes ärendet under våren 2020, dels med tanke på de
bedömningar som dittills gjorts i granskningen. SSM bedömde att detta skulle förtydliga
den fortsatta handläggningen av ärendet.
SKB presenterade en lägesbeskrivning (arbetsmaterial) av det pågående arbetet att
komplettera tidigare redovisningar, liksom hur arbetet organiserats (SKB:s presentation
återfinns i SSM2013-2073-97). SKB planerar att inkomma med redovisningen senast den
30 november 2020.
SKB lyfte frågan om den fortsatta hanteringen av ärendet för avfall med oklart ägarskap
eller där avfallsproducenterna får stora kostnader för att uppföra mellanlagringskapacitet
på Studsviksområdet. SSM klargjorde att utgångspunkten för hanteringen hittills har varit
att branschen gemensamt löser frågan vilket framgår av tidigare beslut och granskningar i
ärendet. Vid de verksamhetsbevakningar som hölls i januari 2020 har
avfallsproducenterna också angett att det är SKB:s uppgift att värdera
strålsäkerhetsaspekterna kopplat till SFR. Om avfallsproducenterna inte längre är beredda
att ta ansvar för det deponerade avfallet kan detta innebära att SSM behöver agera direkt
mot ansvarig part. SSM framförde att det i den kommande redovisningen i november är
tydligt vem eller vilka parter som står bakom denna. Med hänvisning till de
verksamhetsbevakningar som gjordes i januari 2020 angav SSM att det förutsätts att
branschen gemensamt ser över hur kostnaderna för återtaget lämpligen ska fördelas.
Vad det gäller bild 5 (”SSM frågeställningar”) i SKB:s presentation klargjorde SSM att
det inte bara är fråga om att uppdatera den tekniska redovisningen av ett tidigt återtag,
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utan att även mot bakgrund av denna, liksom andra kommentarer avseende
strålsäkerheten, etiska frågor, finansiella förutsättningar m.m. i SSM:s granskningsrapport,
inkomma med ett uppdaterat ställningstagande gällande den planerade tidpunkten för
återtaget.
SKB klargjorde vid mötet att utgångspunkten är återtaget kommer att omfatta samtliga
deponerade containrar för vidare kontroller. Vidare angavs att man i nuläget inte längre
planerar för att genomföra kontroller av avfallet på SFR, utan att dessa kommer att
genomföras vid Studsviksområdet.
Vad det gäller transportfrågorna ser SKB ett behov av dialog med SSM. SSM tydliggör att
initiativet till sådana diskussioner ligger hos SKB. SSM delar SKB:s bedömning att det
föreligger osäkerheter om avfallets egenskaper, och att detta hör till ärendet.
SSM:s uppfattning är generellt att SKB och avfallsproducenterna måste ges möjligheter
att återställa den situation som har uppkommit.
Installation av tunnelduk i 1BLA är beslutad och ska ske under 2021.

