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Minnesanteckningar från avstämningsmöte SSM-
SKB AB den 26 mars 2013 

Deltagare 
SKB AB: Saida Engström, Olle Olsson, Mikael Gontier, Helene Åhsberg, Tomas 
Rosengren 
SSM: Ansi Gerhardsson, Charlotte Ahlberg, Annika Bratt, Anders Wiebert, Ernesto 
Fumero, Johan Anderberg, Daniel Kjellin, Michael Egan, Tomas Löfgren, Jinsong Liu 

Inledning 
Ansi hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till SKB. 

SKB 
Olle presenterade SKB AB:s syn på KTL- respektive MB-prövningen. 
 
SKB AB presenterade sedan ansökans utformning samt innehållet i de kompletteringar 
som kommer att lämnas till SSM respektive MMD den 2 april 2013. SKB AB särskiljer 
vad som lämnas till vardera instansen. Diskussion följde huruvida MKB:n kommer att 
vara densamma från MMD och SSM eller inte på grund av detta. 

Tidplan 
SKB AB gick igenom deras tidplan för kompletteringarna och vilken information som 
kommer att levereras vid de olika tillfällena. SKB AB önskar en lista från SSM med 
samtliga kompletteringsbegäran. De önskar också ett möte angående kommande PSAR. 
 
SKB AB erbjöd sig att komma till SSM för att presentera det lämnade kompletterande 
underlaget. SSM tackade och bad att få återkomma när underlaget hunnits gå igenom mer 
i detalj. 

Artikel 37 
SSM kommer att skicka en begäran till SKB AB under våren om att inkomma med un-
derlag till Artikel 37 senast i maj 2014. Mötet var överens om att det är önskvärt att ha 
avstämningsmöten i denna fråga innan SKB AB kommer in med underlaget, i syfte att 
säkerställa att underlaget är tillfyllest. 
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Kommunikation den 2 april 
SKB AB kommer att lägga ut meddelande på sin hemsida när kompletteringarna skickas 
och SSM kommer att kommunicera på liknande sätt när kompletteringarna inkommit till 
myndigheten. 

Nästa möte 
Torsdagen den 5 september kl. 08:30-10:30 på SSM. 
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