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Avstämningsmöte om KBS-3 mellan SSM och SKB  
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Deltagare 

SKB: Helene Åhsberg, Magnus Westerlind, Martin Sjölund 

SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Minnesanteckningar 

Aktuellt läge på SSM 
Planerna för Katrineholmskontoret håller på att ta form. Förhandlingar pågår med 

hyresvärd och planen är att inviga det nya kontoret den 1 oktober i år. 

 

Verksamhetsövergången för enheten för kärnavfallsfinansiering, RF, till Riksgälds-

kontoret planeras att träda i kraft den 1 september 2018. 

 

SSM har infört en funktion för strategisk koordinering av SKB-frågor. Koordinatorn ska, 

med stöd av en mindre grupp bestående av medarbetare från avdelning R:s enheter, 

koordinera frågor internt inom SSM såväl som att ha en överblick över verksamheten på 

SKB. Det är dock inte fråga om en ansvarsförändring när det gäller operativa frågor utan 

de ligger kvar på respektive enhet. 

 

SSM kommer att delta i Almedalen, dels med två egna seminarier, dels ett seminarium i 

samarbete med Kärnavfallsrådet. Utöver det kommer SSM att delta i ett seminarium 

anordnat av Region Uppsala och Östhammars kommun. 

Aktuellt läge för SKB gällande KBS-3 
SKB hade ett möte med Miljö- och energidepartementet den 11 april. På mötet togs bland 

annat frågan om Clab 11 000 ton upp. 

 

Departementet hade även frågor kopplade till Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, 

dess referensutformning och platsanpassning. 

 

SKB planerar att kunna leverera underlag kopplat till koppar-frågorna i slutet av 2018. 

 

SKB tog upp frågan om Euratom Artikel 37 och underlag som ska skickas till 

Kommissionen. SSM återkommer i frågan. 
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Framtida avstämningsmöten 
Mötet beslutade att ha mötesserier, på handläggarnivå, inför uppförandet av respektive 

anläggning. Ett gemensamt möte bör hållas före sommaren. Helene och Michael får i 

uppdrag att planera för det. 

Kommande möten 
Fredagen den 18 maj kl. 14-15:30, på SSM 

Fredagen den 15 juni kl. 15-16:30, på SSM 


