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Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB 
den 21 april 2017 

Deltagare 

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg, Martin Sjölund, Börje Torstenfelt (punkt 1, 2, 5 

och 11), Anders Ingman (punkt 5), Per-Arne Holmberg (punkt 5) 

SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Annika Åström (punkt 5), Ansi Gerhardsson 

(antecknare) 

Agenda 

SFR-U 

1. SSM:s granskning 
Granskningen fortgår. SSM inväntar den leverans av kompletteringar som är planerad till 

den 15 maj innan kontakt tas med domstolen om tidplan för kungörelse. 

2. SKB:s arbete 
SKB meddelar att planen gällande lämnande av kompletteringar ligger fast. 

TPP 

3. SSM:s fortsatta arbete 
SSM har tagit del av SKB:s förslag till förhandlingsordning och planerar med den som 

utgångspunkt. SSM har ännu inte tillfrågats av domstolen om synpunkter på förslaget.  

 

SSM håller på att ta fram interna PM som bl.a. beskriver krav och tillvägagångssätt vid 

bedömning samt vissa ämnesspecifika sammanfattningar.  

4. SKB:s fortsatta arbete 
SKB förbereder sig inför domstolsförhandlingen. 

 

SKB har varit i kontakt med Östhammars kommun angående den eventuella 

folkomröstningen. 
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5. Fråga angående ekonomisk säkerhet för efterbehandlingskostnader 
SKB lyfte frågan om vad som gäller rörande kostnader för avveckling av kärntekniska 

anläggningar. Bakgrunden är det remissvar Naturvårdsverket lämnat till domstolen där 

verket hävdar att vissa kostnader inte omfattas av finansiering från kärnavfallsfonden. 

 

SKB kommer att ta fram ett förslag till bemötande som kommer att sändas till SSM för 

information. 

6. Clab/Clink 
SKB håller på att ta fram en övergripande plan som beskriver hur arbetet för att utöka 

lagringskapaciteten vid Clab kan göras samt hur planeringen för fortsatt arbete med Clink 

ser ut. Det beräknas att den övergripande planen kan lämnas till SSM senast i slutet av 

maj. SKB erbjuder sig att komma därefter till SSM och presentera dessa planer för 

myndighetens medarbetare. 

7. Publicering av minican-rapporter 
SKB planerar att publicera de återstående rapporterna under våren. Om SSM önskar kan 

SKB komma och presentera dem för SSM:s handläggare i kapselfrågor. 

8. Fråga angående Avfallsplan (UDS 6.2.3) 
SKB undrar hur omfattande plan SSM efterfrågar. SSM svarar att SKB behöver beskriva 

den planerade hanteringen av situationer då radioaktivt avfall skulle kunna uppstå. Det 

skulle kunna röra sig om återsändande av kontaminerade kapslar, omhändertagande av 

strykprovs-material etc. 

9. Scenarier i PSAR 
SKB efterfrågar tid då ett avstämningsmöte skulle kunna hållas. SSM återkommer med 

förslag. 

10. Euratom Artikel 37 
SKB planerar att lämna in PSAR för Clink respektive slutförvaret vid olika tillfällen. Det 

innebär att rapporteringen till kommissionen kan komma att ske vid olika tidpunkter. SSM 

såg inget problem med ett sådant upplägg. 

Övriga frågor 

11. Mötesserie rörande SFL 
SSM lyfte frågan om behov av mötesserie rörande SFL. SKB ställer sig positiv till det. En 

första kontakt tas av SSM via SKB:s avd. S med kopia till Börje Torstenfelt. 

12. Kommande möten 
Fredagen den 2 juni kl. 13-14:30 på SSM 




