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Avstämningsmöte angående TPP mellan SSM och SKB 
den 12 november 2013 

Deltagare 

SKB: Saida L Engström, Olle Olsson, Helene Åhsberg 
SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson 

Agenda 

1. SSM:s yttrande till MMD 
SKB är överens med SSM om att MKB ska vara likalydande för ansökningarna enligt 
KTL och MB. 
 
SKB ber att få kopia på de rapporter som SSM:s konsult Peggy Lerman tagit fram. 
Rapporterna bifogas. 
 
 
SKB informerar om att rapporterna angående alternativa metoder kommer att 
sammanfattas och förpackas i ny form (på svenska) innan MMD får underlaget. SSM 
kommer att få kopia på underlaget. 
 
SKB efterfrågar information om vad som kan komma att tas upp i den av SSM aviserade 
kompletteringen rörande inlandsalternativet. 
 
SKB har ett antal påpekanden/frågor när det gäller SSM:s yttrande: 
s. 14 - Transport av bränsle sker i dag torrt. 
s. 14 – Vad avses med ”långsiktigt” i samband med Clab? 
s. 15 – Vad avses när det gäller torr mellanlagring? 
s. 23 – Frågan om neutronstrålning bör ej hanteras i MKB eftersom det huvudsakligen är 
en arbetsmiljöfråga. 
s. 23 – Hänvisningen till SSMFS 2008:1 i samband med MB bör utgå. Kvalitetsfrågor 
ligger inom ramen för KTL-prövningen. 
 
SKB önskar ha ett avstämningsmöte angående de begärda kompletteringarna rörande 
MKB. 

2. Nya föreskrifter och påverkan på Clink 
SSM informerade om arbetet med att ta fram nya, och revider existerande, föreskrifter. 
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SSM har tagit fram ett inriktningsdokument avseende referensvärden för nya kärntekniska 
anläggningar och ESS. Dokumentet bifogas. 

3. Möte om PSAR 
SKB efterfrågar avstämningsmöte angående den PSAR som ska tas fram om SKB erhåller 
tillstånd. SSM ser positivt på att sådant möte hålls men påpekar att det inte ska tolkas som 
att SSM tagit ställning till att tillstyrka de aktuella ansökningarna. 

4. SKB:s leveranser av kompletteringar, förtydliganden och data 
SKB arbetar nu med 18 öppna kompletteringar, främst kopplade till GLS. Alla 
underlagsrapporter kommer inte att kunna levereras den 20 december, vissa kommer att 
lämnas i januari. 

5. Förfrågan om kvalitetsgranskning 
SKB ställer sig positiv till att delta i den kvalitetsgranskning som SSM planerar att 
genomföra. Eftersom det kommer att innebära framtagande av dokument och att konsulter 
eventuellt kommer att behöva delta ber SKB om att få information om vad som förväntas i 
god tid. 

6. Övriga frågor 
SKB ber att få minnesanteckningar från SSM:s jordbävningsseminarium. 
 
SSM planerar att kalla till ytterligare avstämningsmöten kopplade till kompletteringarna. 
SKB såg positivt på det. 

7. Nästa möte 
Tisdagen den 4 februari 2014, kl. 12:30 på SSM. 
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