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Avstämningsmöte om KBS-3 mellan SSM och SKB  
den 27 februari 2018 

Deltagare 

SKB: Magnus Westerlind, Martin Sjölund, Allan Hedin 

SSM: Michael Egan, Anders Viklund, Bengt Hedberg, Ansi Gerhardsson (antecknare) 

Minnesanteckningar 

Mötesseriens syfte 
Mötet inleddes med en diskussion om syftet med denna mötesserie. Mötet kom överens 

om att syftet är att, på ledningsnivå, i första hand informera om läget i arbetet på SSM 

respektive SKB och i andra hand att lyfta vissa frågeställningar som kan behöva hanteras i 

andra möten. Frågor kopplade till SFR-U hanteras i en separat mötesserie. 

 

Mötena hålls på SSM som ansvarar för att korta minnesanteckningar skrivs och att dessa 

stäms av med SKB innan fastställande. 

Aktuellt läge för SKB gällande KBS-3 
SKB har börjat bereda de frågor som tagits upp i domstolens respektive SSM:s yttranden 

till regeringen. Hela SKB:s verksamhet kopplat till KBS-3 ses över, tidplaner etc. Helene 

Åhsberg fortsätter att hålla samman SKB:s arbete med de olika KBS-3-ansökningarna. 

 

SKB var på Miljö- och energidepartementet den 13 februari för att ge sin syn på 

domstolens och SSM:s yttranden. I sin presentation till departementet uppgav SKB att 

företaget är berett att lämna in kompletterande material till departementet sista kvartalet 

2018, och att de anser att det är viktigt att underlaget granskas av en kompetent 

organisation. 

Aktuellt läge på SSM 
SSM var på departementet den 16 februari och gav sin syn på domstolens och 

myndighetens yttranden.  

 

SSM är kallat till ett möte den 6 mars för att ge sin syn på de frågeställningar som 

Kärnavfallsrådet tar upp i sin Kunskapslägesrapport. 

 

SSM informerade om det möte med miljöorganisationerna som hölls den 30 januari. 

Mötet hölls dels för att SSM skulle informera om möjligheten att söka medel för att följa 

slutförvarsprocessen och dels för att SSM ville ha organisationernas idéer och synpunkter 
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på hur den fortsatta processen skulle kunna utvecklas när det gäller öppenhet och 

delaktighet. 

Fortsatt hantering Clab 11 000 ton 
Clab förväntas, med nuvarande tillstånd, bli fullt årsskiftet 2023/2024. Ett regeringsbeslut 

om tillstånd behöver komma senast hösten 2021 för att Clab 11 000 ton ska hinna 

processas och effektueras. 

 

Mötet diskuterade vilka underlag som skulle kunna behövas om Clab 11 000 ton skulle 

brytas ut från resten av KBS-3-ansökan. 

Fortsatt arbete inför uppförande 
SKB efterfrågar vägledning inför framtagandet av kommande PSAR. En tidigare startad 

mötesserie bör tas upp igen. Huruvida mötesserien ska delas upp per anläggning 

diskuterades och frågan lämnades till för avgörande till deltagarna i den mötesserien. 

Framtida avstämningsmöten 
Mötet beslutade att boka in möten ungefär en gång per månad så får behovet avgöra vem 

som deltar. 

 

En punkt för nästa möte är att ta fram en mötesplan. 

Uppdrag hos Studsvik 
SKB:s konsulter önskar ställa frågor till Studsvik kopplat till tidigare genomförda försök 

med kopparkorrosion som SSM finansierat. Mötet diskuterade olika sätt som 

informationsinhämtningen skulle kunna ske på. Då frågan är något tidskritisk återkommer 

SKB med mer specificerade önskemål. 

Kommande möten 
Onsdagen den 18 april kl. 15-16:30, på SSM 


