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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 26 januari 2016 

Deltagare 

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

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

Agenda 

TPP 

1. Kungörelse  
SSM och domstolen kommer att kungöra ansökningarna enligt kärntekniklagen respektive 

miljöbalken samordnat, dock ej tillsammans. Annonsering kommer att göras i ett tiotal 

tidningar fredagen den 29 januari. Sista svarsdag är samma som för SSM:s remissomgång 

2, dvs. den 30 april. 

 

SKB informerar om att en privatperson har överklagat domstolens beslut att gå vidare till 

beslut om kungörelse. Frågan är överlämnad till mark- och miljööverdomstolen för 

avgörande. 

2. Publiceringar 
SSM planerar att publicera preliminära versioner av Clink-rapporten samt kapitlen som 

hanterar tidsperioderna i mars. 

3. Kompletteringar och förtydliganden 
Eventuellt kommer SSM att begära ytterligare förtydligande kring SKB:s antaganden 

rörande kapselns hållbarhet och dess relevans för barriärsystemets funktion under olika 

tidsperioder efter förslutning av slutförvaret. Detta under förutsättning att SSM bedömer 

att det kommer att underlätta myndighetens slutliga ställningstagande i vissa kritiska 

frågor. 

 

SKB planerar för att kunna lämna till domstolen den 30 juni ett samlat bemötande av 

sakfrågor som påpekas av remissinstanser till miljöbalksprövningen. 

4. Esbo-samråd 
Esbo-samrådets andra del drar igång i samband med kungörelsen. MKB är basen i 

underlaget som skickas av Naturvårdsverket till deltagande stater.  
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Tyskland, Finland, Litauen, Ryssland och Polen har aviserat intresse att delta. Danmark, 

Estland och Lettland kommer, som östersjöstater, att informeras om samrådet. 

 

Samrådet är planerat till den 16 mars 2016 i Stockholm med besök i Forsmark dagen efter. 

SSM planerar att delta. 

SFR-U 

5. Återkoppling från förra veckans möte 
Båda parter var nöjda med det avstämningsmöte som hölls om SFR-U den 21 januari. 

6. SSM:s arbete 
SSM planerar att lämna majoriteten av kompletteringar och förtydliganden till SKB före 

sommaren.  

 

SKB önskar få indikation om det är något/några områden, utöver de som remissinstanser 

eller experter pekat på, som SSM identifierat som möjliga för kompletteringar. SSM 

återkommer i frågan. 

 

I takt med att resurser frigörs från granskningen av kärnbränsleförvaret kommer 

granskningen av SFR-utbyggnaden att kunna öka i omfattning. 

 

Granskningen av Fud-programmet kommer att kräva en del resurser men SSM har en 

förhoppning om att granskningen kan hållas på en mer övergripande nivå efter de 

diskussioner som förts mellan SSM och SKB om programmets omfattning och djup. 

Övriga frågor 

7. Kontaktvägar 
Påminnelse om att kontaktpersoner för kärnbränsleförvarsansökningarna respektive SFR-

utbyggnadsansökningen är Helene Å respektive Helén S. 

8. Kommande möten 
Tisdagen den 22 mars kl. 15:30 - 17 på SSM 

Tisdagen den 24 maj kl. 14:30 - 16 på SSM 
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