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Avstämningsmöte om TPP mellan SSM och SKB
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Deltagare

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg, Martin Sjölund
SSM: Michael Egan, Lena Sonnerfelt (antecknare)

Frågor relaterade till SFR-U avhandlades inte på detta möte.

Agenda
1. Granskning och tidplan
SSM redovisade aktuell tidplan. SSM kommer att begära förlängd svarstid som
remissinstans till mark- och miljödomstolen. SSM förstår vikten av att SKB bemöter alla
remissinstansers synpunkter i god tid inför huvudförhandlingen. Ytterligare komplettering
till miljöbalksansökan förväntas avseende de eventuella kumulativa effekterna av (bl.a.)
kväveutsläpp till vattendrag och hav. Det noteras att huvudförhandlingar hos domstolen
innefattar att syn kommer att hållas på de platser där SKB vill bygga de planerade
anläggningarna och att detta (med hänsyn till årstid och eventuellt snötäcke) kan påverka
den övergripande tidplanen.
SSM kommer att undersöka möjligheten att tidigarelägga faktakollen av SSM:s
redovisning av SKB:s underlag. SSM informerade att Clink-granskningsrapporten
publiceras onsdagen den 23 mars. SKB undrade om SSM har ändrat sista svarsdatum för
remissinstanserna och om det var någon remissinstans som hade begärt förlängd tid. SSM
svarade att så inte är fallet så här långt. SKB ställde fråga om när SSM önskar bemötanden
från bolaget angående synpunkter från myndighetens remissinstanser. SSM återkommer i
frågan.
2. Clab 11 000
SKB meddelade att reaktorinnehavares planer för förtida avveckling vid Ringhals och
Oskarshamn innebär att frågan om 11 000 ton i Clab behöver hanteras annorlunda än vad
som är beskrivet i bilaga E till Clink-ansökan. SKB behöver kanske lyfta ut det ur
tidsplanen och inte hantera PSAR för Clab 11 000 ihop med PSAR för Clink. SKB
efterfrågade synpunkter från SSM i denna fråga, SSM återkommer efter att ha lyft frågan
internt.
3. Artikel 37
SKB undrade om SSM har ny information från departementet angående Euratom Artikel
37 förfarandet. Svar nej.
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4. PM kontroll och provning
SKB undrade när PM om kontroll och provning görs offentlig. SSM informerade att den
kommer inom de närmaste veckorna och att den kommer att diarieföras som en PM i
granskningsärendet, inte tryckas som en rapport.
5. Forskning om kopparkorrosion
SKB frågade om SSM kommer att få några resultat från det forskningsuppdrag angående
kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som pågick men som är avbrutet pga. dödsfall. SSM
svarade att de återkommer i frågan.

Övriga frågor
SKB informerade om att en representant från Inspecta som har gjort uppdrag för SSM
även hade varit med på en workshop hos SKB. Det gällde i och för sig en diskussion om
metodik enbart och inte sakfrågorna. SKB är angelägen om att hålla ifrån sig konsulter
som SSM använder sig av. SKB kommer självfallet inte att använda sig av denna konsult
och kommer att informera Inspecta om detta.

Kommande möten
Tisdagen den 24 maj kl14.30-16 på SSM
SKB återkommer om det finns behov av ett tidigare möte gällande eventuella frågor
uppkomna i samband med publicering av Clink-rapporten.

