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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 24 augusti 2015 

Deltagare 
SKB: Helene Åhsberg, Saida L Engström, Martin Sjölund, Peter Larsson, Börje 
Torstenfelt 
SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Georg Lindgren, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Agenda 

TPP 

1. Läget i granskningen och SSM:s tidplan 

SSM:s publicering 
SKB anser att de synpunkter SSM framför i de preliminära granskningsrapporterna är 
rimliga och intressanta. SKB önskar ha ett avstämningsmöte för att säkerställa att de 
synpunkter SSM framför tolkas på avsett sätt. 
 
SSM meddelade att ambitionen är att under hösten publicera de kapitel som hanterar olika 
tidsperioder, konsekvensanalys samt platsval. 

Fortsatt dialog 
SKB önskar fortsatt dialog om kapseln, organisation för kärnämneskontroll och andra 
frågor. SSM ställer sig positivt till det. 

Kungörelsen 
SSM kommer att kontakta mark- och miljödomstolen för att stämma av tid för kungörelse. 
 
Information inkommet efter mötet: Domstolen gör samma bedömning som SSM att 
tidpunkten för kungörelsen av ansökningarna enligt de två regelverken bör samordnas. 
Domstolen avvaktar synpunkter från SKB innan beslut om tidpunkt för kungörelsen fattas. 
SKB har till den 1 oktober att lämna sina synpunkter. 

2. Kvarstående kompletteringar och SKB:s tidplan 

Kompletteringar 
Inga kvarstående kompletteringar. 
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Clab 11 000 ton 
De nu aviserade tidiga avvecklingarna av R1, R2, O1 och O2 kan komma att påverka 
tidplanen för utökandet av kapaciteten i Clab. 

3. Övriga frågor kopplade till TPP 

Kontaktvägar 
SKB tog upp frågan om hur kontakt bör tas mellan SSM:s och SKB:s handläggare. SSM 
och SKB är överens om att, i möjligaste mån, kontakt tas mellan SSM:s projekt- eller 
delprojektledare samt SKB:s projektledare. 

Esbo-konventionen 
Både SSM och SKB har blivit kontaktade av Naturvårdsverket när det gäller Sveriges 
notifiering enligt konventionen. 

SFR-U 

4. Läget i granskningen och SSM:s tidplan 
SSM presenterade aktuell tidplan. 
 
De första konsultrapporterna börjar komma in. 
 
SSM har av mark- och miljödomstolen fått förlängd svarstid rörande miljöbalksansökans 
kompletthet. 

5. Kompletteringar och SKB:s tidplan 

Kompletteringar 
SKB avser att lämna en omgång kompletterande underlag i september och en i oktober. 

6. Presentation för SSM:s granskare 
SKB erbjuder sig att komma på avstämningsmöten för att besvarafrågor från SSM:s 
granskare mer i detalj. SSM ser positivt på förslaget. 

Övriga frågor 

7. Kontaktperson för dessa möten 
Från SKB:s sida kommer Saida att vara kontaktperson och från SSM:s sida fortsätter Ansi 
att ha den funktionen. 

8. Kommande möte 
Onsdagen den 7 oktober kl. 9-10:30 på SSM 
Onsdagen den 2 december kl. 15-16:30 på SSM 
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