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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 20 december 2016 

Deltagare 

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

Larsson 

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

Agenda 

1. Domstolsförhandlingar 
SKB avser att informera SSM om sitt ställningstagande innan SKB lämnar sitt yttrande till 

domstolen rörande domstolens fråga angående eventuell samordning av fyra mål. 

 

SFR-U 

2. SSM:s granskning 
Georg informerade om läget i granskningen. 

Flera konsultrapporter är på väg att bli klara. 

Eventuellt kommer SSM lämna ytterligare några kompletteringsbegäranden i början av 

2017. 

SSM kommer att se över tidplanen och fastställa en ny efter årsskiftet. 

3. SKB:s arbete 
SKB meddelar att mellanlagring i SFR inte kommer att bli aktuellt mot bakgrund av 

Östhammars kommuns kritik mot förslaget. Ett formellt tillbakadragande av den delen i 

ansökan kommer efter årsskiftet. 

SKB planerar att senast den 15 maj lämna de av SSM begärda kompletterande underlagen. 

TPP 

4. SSM:s fortsatta arbete 
SSM är snart klar med remissammanställningen. 

En sammanställning av de förväntningar på SKB som tas upp i granskningsrapporterna 

håller på att tas fram. 

SSM planerar att ta fram en sammanfattande rapport, som eventuellt kommer att 

översättas till engelska. 
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5. SKB:s fortsatta arbete 
SKB arbetar med att ta fram svar på domstolens senaste frågor. 

En sammanfattning av SKB:s planer för det fortsatta arbetet fram till PSAR för 

kärnbränsleförvaret kommer att lämnas till SSM i januari. Planen gällande Clab 11 000 

ton och Clink kommer troligen att lämnas i februari. 

Övriga frågor 

6. Decovalex-data 
SSM informerade om att arbetet inom Decovalex inte syftar till att vara direkt input till 

granskningen av KBS-3-ansökningarna. SSM ser dock ett mervärde i att konsulterna kan 

få del av de data som de bett SKB om. 

7. Översättning 
SSM informerar om att SKB:s kommande analys av långsiktig säkerhet behöver lämnas 

på svenska men att underlagsrapporter kan vara på engelska. 

8. Dialogforum 
SKB uppmärksammade SSM på det föreslag som finns i villkorsbilagan att kommunerna 

kan inrätta ett s.k. Dialogforum. 

9. Kommande möten 
Fredagen den 3 februari kl. 14-15:30, på SSM 

Fredagen den 21 april kl. 14-15:30, på SSM 
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