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Minnesanteckningar från möte om 
kompletteringsbegäran av SKB:s ansökan 
om utbyggnad av SFR 

Tid: 1 februari 2017 kl. 13:00 – 15:30 

Plats: SSM:s lokaler 

Deltagare: Peter Larsson (SKB), Helén Segerstedt (SKB), Theresa Millqvist (SKB), 

Mattias Elfwing (SKB), Patrik Berg (SKB), Georg Lindgren (SSM), Flavio Lanaro 

(SSM), Anders Wiebert (SSM), Björn Engström (SSM), Gennadi Loskoutov (SSM) och 

Patrik Borg (SSM) 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Kompletteringar 2BMA – hantering och nuläge (SKB) 

3. Kompletteringsbegäran händelseinventering 

4. Övriga frågor 

Mötets öppnande 
Georg Lindgren hälsade samtliga deltagare välkomna. 

 

Mötesdeltagarna uppmärksammades på att det är SKB:s skriftliga svar på SSM:s frågor 

som är underlag för ansökansberedningen, inte noteringarna i dessa minnesanteckningar. 

Kompletteringar 2BMA – hantering och nuläge 
SKB beskrev sin teknikutvecklingsprocess och den utvecklade konstruktionslösningen för 

betongkassuner avsedda för 2BMA, se bifogade presentation. 

Kompletteringsbegäran händelseinventering 
SKB beskrev översiktligt det metodikpaket för händelseinventering som är under 

utveckling, se bifogad presentation. Metodikpaketet kommer att bli färdigställt under 

2017. 

 

SSM förtydligade sin begäran om kompletteringar. 
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Övriga frågor 
SKB frågade om SSM avser att skicka ytterligare begäranden om kompletteringar. SSM 

arbetar med en kompletteringsbegäran avseendeden geokemiska utvecklingen som avses 

att skickas till SKB inom kort. När det gäller området säkerhetsklassning, så pågår för 

närvarande granskning och det är möjligt att kompletterande information kan komma att 

begäras. Några övriga kompletteringsbegäranden är för närvarande inte planerade. 

 

SSM går igenom rapporter som myndighetens konsulter har levererat de senaste veckorna. 

När rapporterna är färdigställda kommer de att skickas till SKB för kännedom. Detta 

förväntas ske inom en månad. Planen är att publicera bidragen i en gemensam SSM 

rapport. 

 

SKB kommer att informera SSM när tidpunkten för att besvara myndighetens olika 

begäranden om kompletteringar är bestämd. Eventuellt kommer svar på begäranden som 

är fristående från övriga att kunna lämnas före den 15 maj. 

 

SKB har ännu inte fattat något formellt beslut om att dra tillbaka ansökan om mellan-

lagring i det utbyggda SFR. 

Minnesanteckningarnas hantering 
Minnesanteckningarna är nedtecknade av Patrik Borg, har skickats till SKB för 

synpunkter och är justerade av Georg Lindgren. 
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