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Avstämningsmöte angående TPP mellan SSM och SKB  
den 27 januari 2015 

Deltagare 
SKB: Martin Sjölund, Helene Åhsberg, Saida L Engström 
SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Agenda 

1. SSM:s tidplan 
SSM presenterade status i granskningen och planen för publicering av preliminära resultat. 
Vissa vetenskapliga aspekter rörande långsiktig säkerhet bedöms kunna publiceras under 
andra halvan av april. I juni beräknas frågor kopplade till uppförande och drift samt 
ytterligare delar rörande lånsiktig säkerhet vara redo för publicering. 
 
SKB kommer att beredas möjlighet att kvalitetsgranska materialet i de delar som rör 
ansökansunderlaget innan publiceringen. 
 
SSM kommer att återkomma om eventuellt ytterligare behov av möte angående det 
underlag som efterfrågades vid förra veckans möte rörande uppförande och drift. 

2. SKB:s tidplan 
Underlag rörande kravställning för att säkerställa kapselprestanda samt planer för fortsatt 
arbete fram till kommande PSAR kommer att lämnas i slutet av februari. 
 
SKB:s målsättning är att lämna materialet rörande ökad lagringskapacitet i Clab och MKB 
till mark- och miljödomstolen i mars. SSM kommer att få samma material. 

3. Kvarstående kompletteringar 
SSM överväger att lämna en kompletteringsbegäran rörande kontroll och provning men 
kommer troligen att invänta underlaget som är utlovat till februari. Ett beslut i frågan 
fattas under de närmaste dagarna. 
 
De två frågor som rör biosfär kommer att lämnas före påsk. 
 
SKB ska undersöka status med underlagsrapporten R-12-17.  
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SKB återkommer i mars angående en skrivelse från Roland Pusch som SSM har bett 
företaget att lämna synpunkter på. 
 
Parallellt med pågående granskning fortsätter SSM med att slutföra bedömningen av 
inkommit svar på ett fåtal kompletteringsbegäranden. 

4. Hantering av forskningsresultat av vikt för den långsiktiga 
säkerheten kontra utredning av artefakter där det saknas 
vetenskaplig information från dem som framhåller dessa 

SKB presenterade sin syn på hur långt företaget bör gå när det gäller att bemöta och 
besvara frågor kopplade till kopparkorrosion. 
 
SSM håller med SKB om principen att alla vetenskapliga frågor inte behöver vara lösta 
innan tillstånd kan medges men SSM vill samtidigt understryka att det är myndigheten 
som avgör när en fråga ska anses vara tillräckligt utredd för att i detta steg i 
granskningsprocessen kunna anses uppfylla strålsäkerhetskraven. 

5. Övriga frågor 

Finland 
Inom kort, troligen vecka 6, kommer STUK att överlämna sitt yttrande över Posivas 
ansökan. 

6. Kommande möten 
Torsdagen den 5 mars kl. 13-14:30 på SSM 
Onsdagen den 29 april kl. 9-10:30 på SSM 
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