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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 2 september 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 granskningen och planerna gällande 

kompletteringsbegäranden. 

Yttrande till MMD rörande kompletteringsbehov 

SSM kommer att lämna sitt yttrande rörande kompletteringsbehov för miljöbalksansökan 

till domstolen i slutet av september. För MB-ansökan ser SSM behov av komplettering 

bl.a. rörande 2BMA. 

Kungörelse 

SSM avser att samordna tiden för kungörelsen med domstolen. Tidigast kan kungörelsen 

ske efter årsskiftet. 

2. Ytterligare avstämningsmöten med fokus på olika sakfrågor 
Det är några avstämningsmöten inplanerade gällande olika sakfrågor. SKB återkommer 

om behov finns för ytterligare möten. 

3. MTO-fråga som kom upp i somras 
SKB informerar om att de underlag som SSM begärde ut i somras har ersatts med en 

MTO-rutin. 

4. SKB:s arbete 

Detaljplan för viken 

Börje informerade om SKB:s fortsatta arbete. Bland annat om kommunens process för 

ändringen av detaljplanen för Stora Asphällan samt intilliggande vattenområdet som krävs 

för utbyggnaden av SFR. 



 Sida 2 (2) 
   SSM2015-756 

Dokumentnr: SSM2011-1137-107 

 

  
  
 

TPP 

5. Domstolsförhandlingar 
SKB tog upp frågan om H5-händelsers hantering vid domstolsförhandlingarna. 

6. Kravbild för Clab/Clink 
SKB önskar klarhet i vilken kravbild SSM avser för Clab 11 000 ton, särskilt med hänsyn 

till vissa skillnader med formuleringar i Clink respektive SYS granskningsrapporter. SSM 

återkommer i frågan. 

7. Hantering av styrstavar 
SKB önskar förtydligande gällande SSM:s syn på hur en eventuell anmälan inför 

segmentering av styrstavar kommer att hanteras av myndigheten (jfr. SYS 

granskningsrapport s.95). SSM återkommer i frågan. 

8. Avstämningsmöten i sakfrågor 
SKB önskar få avstämningsmöten dels rörande GLS-frågor och dels rörande 

systemövergripande frågor. 

9. SKB:s fortsatta arbete 
SKB avser att ta fram en handlingsplan för hantering av de av SSM identifierade 

förväntningarna på SKB inför kommande steg i tillståndsprocessen. 

10. ESBO-konventionen 
SKB informerade om hur processen fortgår. Naturvårdsverket kommer skicka SKB:s svar 

på ställda frågor till frågeställarna för ytterligare en runda. 

Övriga frågor 

11. Samråd angående utökad hamnverksamhet 
SKB höll ett samråd enligt miljöbalken den 24 augusti 2016 angående den framtida 

hamnverksamheten i Forsmarks hamn. 

12. Anteckningar kopplade till två ärenden 
SSM har blivit uppmärksammade på att minnesanteckningar från denna mötesserie inte är 

tillgängliga i SFR-U-ärendet från e-diariet. Minnesanteckningarna är länkade från TPP-

ärendet till SFR-U-ärendet men i dagsläget finns inte någon möjlighet att synliggöra det i 

e-diariet. 

13. Kommande möten 
Torsdagen den 10 november kl.14-15:30, på SSM 

Fredagen den 16 december kl. 13-14:30, på SSM (flyttas eventuellt) 
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