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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 7 oktober 2015 

Deltagare 

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg 

SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Agenda 

TPP 

1. Läget i granskningen och SSM:s tidplan 

Kommande publiceringar 

SSM informerade om att det fortfarande finns viss osäkerhet om vilka delar som kan 

komma att publiceras under hösten. 

 

Det avstämningsmöte som hölls angående de första publicerade preliminära resultaten 

uppfattades som positivt av både SSM och SKB. 

Remisshantering 

SSM kommer att erbjuda SKB möjlighet att ta del av och, om så önskas, lämna 

synpunkter på de remissvar som lämnas, både inom ramen för remissomgång 1 och 2 samt 

kungörelsen. 

Kungörelse 

SSM har varit i kontakt med mark- och miljödomstolen inför domstolens beslut om 

kungörelse. Domstolen har lovat att återkomma till SSM i frågan. Osäkerheten rörande 

domstolens agerande gör att SSM:s tidplan för TPP är något osäker. 

2. SKB:s tidplan 
SKB inväntar domstolens beslut angående kungörelse. 

 

SKB har en del kontakter med Östhammars och Oskarshamns kommuner. 

 

SKB kommer, precis som SSM, att delta i utbildningen som Östhammars kommun håller 

för politiker och förtroenevalda den 23 oktober. 
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SFR-U 

3. Läget i granskningen och SSM:s tidplan 
SSM:s tidplan för granskningen av SFR-utbyggnaden är, mot bakgrund av osäkerheterna i 

tidplanen för TPP, något osäker (se punkt 1 ovan). 

 

Ett antal konsultrapporter har kommit in. De diarieförs enbart som inkomna handlingar. 

Eventuellt kommer de att publiceras som SSM-rapporter framöver. 

4. Kompletteringar och SKB:s tidplan 
SKB påpekar att den tid som i SSM:s tidplan är avsatt för SKB att lämna kompletterande 

underlag kan vara något snävt satt. 

Övriga frågor 

5. Fud 
Lämnandet av Fud-program 2016 kommer att innebära tre parallella granskningsprocesser 

för SSM. SSM kommer att försöka fördela resurserna så att alla tre granskningarna kan 

hanteras inom rimlig tid. 

6. Kommande möte 
Onsdagen den 2 december kl. 15-16:30 på SSM 
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