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Godkänt av:   Johan Anderberg 
 

 

Avstämningsmöte om KBS-3 och SFR-Utbyggnad 

Datum och plats 

25 mars 2021, digitalt via Skype 

Deltagare 

SKB: Ann Berg, Peter Selting, Magnus Westerlind 

SSM: Johan Anderberg, Ove Nilsson, Ansi Gerhardsson 

Minnesanteckningar 

Aktuellt på SSM 
SSM informerade om den nya organisationsstrukturen som träder i kraft 1 juni. (se bild 

över avdelnings- och enhetsindelning, på bilden saknas HR-sekretariatet och GD-staben 

där juridiska enheten ingår) och om framdriften i föreskriftsarbetet.  
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Aktuellt på SKB 
En övergripande tidplan presenterades på SKB:s styrelsemöte i mars. Kompletterande 

information efterfrågades och frågan tas upp på nytt på styrelsemötet den 7 april. 

Kommande domstolsförhandlingar 
Mötet diskuterade vilket underlag som kommer att tas upp på kommande 

domstolsförhandlingar. 

Clab 11 000 ton 
SKB har hittills utgått från att Clab 11 000 ton kommer att ingå den anmälan av Clink som 

ska göras till Kommissionen enligt artikel 37 i Euratomfördraget. SKB ställde frågan om 

separat anmälan kan behövas för Clab 11 000 ton. SSM återkommer i frågan. (Information 

efter mötet. En första preliminär bedömning av SSM är att en anmälan enligt artikel 37 

behövs. SSM återkommer med skriftlig bekräftelse). 

 

SKB planerar att efter PSAR lämna in en förnyad SAR inför rutinmässig drift eftersom det 

inte förväntas någon provdrift. Om det inte finns skäl att ta fram en uppdaterad SAR inför 

provdrift, hanteras detta via en dispensansökan till SSM. 

Clink 
SKB undrar ungefär hur lång tid efter att ett regeringstillstånd beslutats som SSM 

fastställer tillståndsvillkor. SSM konstaterar att det inte bör ta så lång tid. 

Historiskt avfall 
SKB arbetar med frågan om upptag av avfall från SFR och undrade om hanteringen av 

AB Svafo skrivelse till regeringen om kostnadsansvar för delar av det historiska avfallet. 

SSM återkopplade att myndigheten inom kort får ett utredningsuppdrag av regeringen. 

Nästa avstämningsmöte 
Nästa möte hålls den 22 april kl. 15:30 - 17. 


