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Avstämningsmöte angående TPP mellan SSM och SKB  
den 25 februari 2014 

Deltagare 

SKB: Saida L Engström, Olle Olsson, Helene Åhsberg 
SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson, Michael Egan (per telefon) 

Agenda 

1. Genomgång av utestående frågor 
Mötet gjorde en övergripande genomgång av läget när det gäller kompletteringar. 
 
SYS: SKB planerar att i slutet av juni 2014 lämna en samlad komplettering rörande MKB, 
exklusive frågor kopplade till Clink. 
 
Clink: Ingen förändring mot tidigare planering. SKB planerar att lämna underlag i 
månadsskiftet juli-augusti. 
 
UDS: Ytterligare ett möte angående kapseln kan behövas eftersom SKB:s personal med 
kopparkorrosionskunskap inte kan delta på det inplanerade mötet den 11 mars. 
 
GLS: SKB räknar med att kunna lämna underlaget som är aviserat till ”sommaren 2014” i 
juni. Underlaget rörande klimat beräknas kunna lämnas i augusti-september. 
För frågor kopplade till kriticitet vill SKB att SSM närmare specificerar vad som efter-
frågas och i vilken ordning. 

2. Inplanerade möten 
11 mars Kapselfrågor (exklusive korrosion)  
18 mars MKB (mötet förlängs till tre timmar) 
27 mars Kvalitetssäkring (SSM återkommer med plan för mötet) 

3. Tidplaner 

 SSM 
Fastställd tidplan gäller. Beroende på när SKB levererar efterfrågat material kan tidplanen 
behöva justeras. 
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  SKB 
Se punkt 1 ovan för SKB:s tidplan när det gäller kompletteringar. 
 
SKB överväger att ta fram en läsanvisning till lämnade kompletteringar. En sådan läsan-
visning kan tas fram först efter att Clink-ansökan uppdaterats. SSM ser positivt på för-
slaget som skulle underlätta både myndighetens och domstolens arbete samt bidra till 
tydligheten för remissinstanserna. 

4. Sekretess 
F-PSAR Clink: SKB efterfrågar SSM:s syn på sekretessbeläggning. SSM anger att samma 
utgångspunkter som tidigare gäller. 
 
Kommersiell sekretess: SKB informerar SSM om när rapporter behöver ”gulmarkeras”. 
En bedömning av sekretessbehov görs för varje begäran om utlämnande. 

5. Notifiering enligt Euratom artikel 37 
SSM inväntar besked från Miljödepartementet hur Sverige ska ställas sig till när i tiden 
notifieringen ska göras. SKB kommer att informeras så fort besked ges från departe-
mentet. 

6. Publicering av rapporter 
SKB erbjuder sig att skicka ett ”leveransbrev” till SSM när rapporter publiceras. 

7. Övriga frågor 
SKB påpekar att avstämningsmötena kopplade till kompletteringsbegärandena är av stort 
värde för företagets fortsatta arbete. SSM delar SKB:s synpunkt och ser att mötena bidrar 
positivt till myndighetens granskningsarbete. 
 
Mötet diskuterade kommande kompletteringsbegäran. 
 
SKB undrade hur planeringen för kommande PSAR-möten ser ut. SSM återkommer med 
besked. 

8. Nästa möte 
Onsdagen den 23 april kl. 13-15 på SSM. 
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