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Deltagare 
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SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Ansi Gerhardsson 

Agenda 

1. Läget i granskningen och SSM:s tidplan 
SSM informerade om tidplanen för publicering av preliminära resultat. Mötet diskuterade 
när SKB kan få material för faktagranskning. 
 
Mark- och miljödomstolen (MMD) har begärt att SSM, senast den 26 juni, ska lämna ett 
yttrande angående miljöbalksansökans fullständighet. 
 
SSM påpekade att vissa frågetecken kvarstår angående underlaget rörande nollalternativet. 
Mötet förordar att ett avstämningsmöte hålls i frågan. SSM återkommer med förslag på 
dag för mötet. 

2. Kvarstående kompletteringar och SKB:s tidplan 
SKB har nu lämnat alla begärda kompletteringar till SSM och MMD utom ett par 
kvarstående frågor om konsekvensmodellering kopplade till biosfären. 
 
Svar på de tre brev från MKG, som SSM begärt SKB:s synpunkter på, kommer att lämnas 
till SSM nästa vecka. 
 
SKB undrade vilken status två frågor om biosfär har. Frågorna framfördes vid möte i 
november -13 och är angivna i bilaga till minnesanteckningarna. 
 
Den efterfrågade datafilen angående krypmodellering framtagen av Hernelind på uppdrag 
av SKB kommer att lämnas till SSM inom kort. 

3. Framtida förändringar av referensutformningen 
SKB har aviserat att nya referensutformningar kommer att tas fram. Det inlämnade 
underlagsmaterialet avser den nu aktuella referensutformningen. Det kan vara svårt att ta 
fram kompletterande underlag för en referensutformning som är under utveckling. 
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SKB pekar på att framtagandet av metod för slutförvar är en iterativ process och 
utveckling kommer att ske hela vägen. SSM kommer att, om tillstånd ges, komma med 
krav på harmonisering av underlag och beskrivningar. 

4. Kommande rapporteringar 
Senare i prövningsprocessen kommer SKB att ombedjas lämna underlag rörande Euratom 
art. 37 och safeguard (till IAEA). 

5. Samordning av prövningar 
Saida kommer att inom SKB samordna frågor rörande ansökningarna om 
kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. På SSM ligger ansvaret för båda (alla tre) 
ansökningarna på slutförvarsenheten. 

6. SFR-U 
SKB har av Miljö- och energidepartementet ombetts lämna synpunkter på den hemställan 
angående prövning av tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken som Östhammars kommun 
lämnat till regeringen. Synpunkterna ska lämnas senast den 11 maj. 

7. Övriga frågor 
SSM kommer att ta fram en PM som beskriver den stegvisa prövningen och som ska 
lämnas till MMD, senast i samband med att yttrandet i sak lämnas. 

8. Kommande möte 
Fredagen den 5 juni kl. 13 på SSM. 


