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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 10 november 2016 

Deltagare 

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg, Martin Sjölund, Börje Torstenfelt 

SSM: Michael Egan, Georg Lindgren, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Agenda 

SFR-U 

1. SSM:s granskning 
Georg informerade om läget i SSM:s granskning och aktuell tidplan. 

 

SSM avser att kontakta mark- och miljödomstolen rörande deras tidplan för att kunna 

samordna kungörelsen. 

2. SKB:s arbete 
SKB vill ha avstämningsmöten med SSM rörande vissa tekniska frågor i SSM:s 

kompletteringsbegäranden för att säkerställa förståelse för SSM:s behov av information 

med hänsyn tagen till läget i bolagets pågående arbete. 

 

Enligt aktuell tidplan kommer SKB att lämna svar på senaste kompletteringsbegäranden 

senast den 15 maj 2017. 

 

SKB ställde en fråga om detaljeringsnivån på kompletteringen rörande driftsäkerhet. SSM 

förtydligade avsikten med skrivningarna i kompletteringsbegäran. 

 

SKB överväger att dra tillbaka yrkandet rörande mellanlagring av härdkomponenter. 

TPP 

3. Domstolsförhandlingar 
Det är fortfarande oklart vad domstolen kommer att landa i när det gäller eventuell 

samordning av mål och hur respektive tidplan kommer att påverkas. 
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4. SSM:s fortsatta arbete 
SSM arbetar med att kvalitetssäkra granskningsrapporterna och att redovisa hur 

remissinstansernas synpunkter har beaktats. 

5. SKB:s fortsatta arbete 
SKB kommer att sammanfatta sina planer för det fortsatta arbetet avseende åtgärder 

kopplade till ökad lagringskapacitet vid Clab och räknar med att kunna presentera något i 

januari. 

Övriga frågor 

6. Kommande möten 
Tisdagen den 20 december kl. 9-10:30, på SSM 

Fredagen den 3 februari kl. 14-15:30, på SSM 

Fredagen den 21 april kl. 14-15:30, på SSM 
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