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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 3 februari 2017 

Deltagare 

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

SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Georg Lindgren, Elisabet Höge (punkt 3), Ansi 

Gerhardsson (antecknare) 

Agenda 

1. Domstolsförhandlingarna 
SSM är snart klar med yttrandena över frågan att samhantera fyra mål, över utökad 

hamnverksamhet respektive över SKB:s komplettering V. 

 

SKB har haft kontakt med flera av remissinstanserna. 

SFR-U 

2. SSM:s granskning 
Georg redovisade läget i granskningen. 

 

Både SSM och SKB tycker att avstämningsmötet som hölls den 1 februari var givande. 

3. Strålskyddsvillkor för SFR1 
SKB tog upp en fråga gällande förväntningar på redovisningen om återkommande 

helhetsbedömning (ÅHB) för SFR i oktober 2018 mot bakgrund av att nuklidinventariet 

för SFR överskrids så att nu gällande tillståndsvillkor är i behov av översyn. SKB planerar 

dock inte någon förnyad analys av långsiktig säkerhet för befintligt förvar med den 

periodicitet om 10 år som tidigare gällt med anledning av den pågående granskningen 

inom ramen för tillståndsprövningen. SKB har i ansökan om SFR-utbyggnad redovisat en 

analys av den långsiktiga säkerheten som baseras på ett uppdaterat nuklidinventarium.  En 

översyn av tillståndsvillkoren gällande nuklidinventarium för befintligt SFR skulle 

innebära att SKB behöver redovisa en förnyad säkerhetsanalys för enbart den befintliga 

delen. SKB framförde att de helst undviker att avsätta resurser för att göra detta i nuläget. 

4. SKB:s arbete 
Tidplanen ser ut att hållas. De begärda kompletteringarna kommer att lämnas till SSM 

senast den 15 maj. SKB har undersökt en rad detaljutformningar för 2BMA och anser att 
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den som nu kommer att redogöras för i samband med kompletteringarna och som 

presenterades för SSM den 1 februari är väl underbyggd. SKB räknar med att det blir 

kungörelse under 2017 och huvudförhandling under 2018, eventuellt först till hösten. 

TPP 

5. SSM:s fortsatta arbete 
Arbetet med att redovisa hur remissinstansernas synpunkter har beaktats fortsätter. SSM 

planerar att vara klar med det, genomgång av granskningsrapporterna samt 

sammanställning av SSM:s förväntningar inför framtida rapporteringar från SKB, till 

mitten av juni. 

6. SKB:s fortsatta arbete 
Planen för Clab och Clink kommer att fastställas efter att besked kommit från domstolen 

om den fortsatta hanteringen av de inlämnade ansökningarna. 

 

SKB informerade om det fortsatta arbetet inom ramen för Esbo-konventionen. 

Övriga frågor 

7. Information från SSM 
Johan informerade om pågående föreskriftsarbete. Bland annat kommer föreskrifter 

rörande övriga kärntekniska anläggningar respektive bränsle komma. De två 

slutförvarsföreskrifterna kommer också att ses över. Det arbetet beräknas vara klart 

tidigast årsskiftet 2018-2019. 

 

Sverige har, tillsammans med Kanada, USA, Schweiz, Frankrike och Finland, startat ett 

myndighetssamarbete med erfarenhetsutbyte rörande geologiskt slutförvar. I september 

kommer en workshop att hållas i Gimo. SSM har kontakt med SKB angående ett 

studiebesök i SFR. 

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