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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 24 maj 2016 

Deltagare 

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg, Börje Torstenfelt, Martin Sjölund, Peter 

Larsson 

SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Georg Lindgren, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Agenda 

SFR-U 

1. Kompletteringar 
Georg redogjorde för de kompletteringar som är planerade att skickas i juni respektive i 

september. Granskningen av anläggningsutformning, konstruktion, drift, m.m. fortlöper 

och berör även frågor om typbeskrivningar och klassning. Granskningen av säkerhet efter 

förslutning är för närvarande nedprioriterad till förmån för granskningen av 

kärnbränsleförvarsansökan. Eventuella kompletteringsbegäran inom detta område är 

därför nu planerade till sent september. 

2. Ytterligare avstämningsmöten med fokus på olika sakfrågor 
Det finns i dagsläget inte behov av avstämningsmöten med fokus på 

kompletteringsbegäran eller andra sakfrågor. 

3. Kapitel 17-prövning 
Regeringen har fattat beslut om att ansökan om utbyggnad av SFR ska prövas i enlighet 

med kapitel 17, miljöbalken. 

TPP 

4. Tidplaner  
 SSM kommer att lämna sitt yttrande till domstolen senast den 30 juni. 

 SSM och SKB har ett avstämningsmöte med fokus på yttrandet den 1 juli kl. 9-12 

på SSM. 

 SKB planerar att i september lämna ett bemötande av remissinstansernas 

synpunkter till domstolen. 
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5. SSM:s remissomgång 
SSM inväntar fortfarande MKG:s remissyttrande. 

6. Faktakontroll 
SKB bereds möjlighet att faktakontrollera delarna av granskningsrapporterna som 

omfattar SKB:s underlag. Inbokade datum är 1, 2 respektive 7 juni, plats SSM. 

7. Uppdatering av SKB:s rapporter 
SKB håller på att avsluta Errata för rapport R13-23. 

8. SSM:s yttrande – vad kommer att ingå 
Det yttrande som SSM lämnar till domstolen kommer att innehålla: 

 Yttrande med övergripande beskrivning av SSM:s ställningstagande. 

 Underlagsrapport för systemövergripande frågor som mer djupgående knyter ihop 

granskningsresultaten. 

 Underlagsrapporter för Clink, Uppförande och drift av slutförvaret respektive 

Långsiktig strålsäkerhet för slutförvaret. 

 Bilaga som beskriver den stegvisa prövningsprocessen enligt kärntekniklagen. 

 

Yttrandet kommer inte innehålla SSM:s bemötande av våra remissinstansers synpunkter. 

Remissammanställningen lämnas inom ramen för överlämnandet av ärendena till 

regeringen. 

9. Frågor som kom upp vid Esbo-samrådet 
Mötet diskuterade frågor som kom upp i samband med Esbo-samrådet. Det är 

Naturvårdsverket som ansvarar för processen. 

10. Clab/Clink 
SKB önskar få klargjort vad SSM menar med ”moderna krav”. Frågan togs upp på 

ledningsmötet mellan SSM och SKB den 11 maj. SSM återkommer i frågan.  

11. Avstämningsmöten – vilka behov ser vi framöver 
SSM och SKB är överens om vikten av att även fortsättningsvis hålla avstämningsmöten 

för att ge möjlighet för båda parter att få klargöranden rörande olika sakfrågor. 

Övriga frågor 

12. Kommande möten 
Fredagen den 2 september kl. 13-14:30, på SSM 

Tisdagen den 4 oktober kl. 13-14:30, på SSM 

Torsdagen den 10 november kl. 14-15:30, på SSM 

Fredagen den 16 december kl. 13-14:30, på SSM 
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