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Erratum till bilaga till Strålsäkerhetsmyndighetens 
yttrande den 29 juni 2016 

Det har kommit till Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) kännedom att ett tryckfel uppstått 

under den slutliga beredningen av en av bilagorna till yttrandet som lämnades in av myn-

digheten till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 29 juni 2016. 

 

Felet berör avsnitt 7.2.3 i SSM:s dokument SSM2011-1135-14 (Granskningsrapport Upp-

förande och drift av slutförvarsanläggningen inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen 

vid Nacka tingsrätt) vilket utgör bilaga 4 till myndighetens yttrande. I den ursprungliga 

versionen av rapporten som skickades juni 2016 förekom en felaktig upprepning av text-

stycken från det föregående avsnittet (7.2.2) i stället för den korrekta texten. 

 

Den korrigerade texten har följande lydelse: 

7.2.3 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB har förutsättningar att uppfylla samtliga krav relaterade till fysiskt 

skydd. SKB:s redovisning visar på att det finns en användbar plan att utgå ifrån som, 

allteftersom de olika skedena infaller, kan kompletteras med de detaljanvisningar som då 

kan krävas. Myndigheten anser att bolagets redovisning innehåller uppgifter om principer 

för utformning av anläggningens fysiska skydd, analyser om barriärens förmåga att för-

hindra obehörigt intrång och sabotage samt uppgifter om kompetensen inom fysiskt skydd. 

 

SSM anser vidare att omfattningen och detaljeringsgraden i detta skede av redovisningen 

är tillräcklig för att de krav som kan ställas på en ”Plan fysiskt skydd” kan anses upp-

fyllda. 
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