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Möte mellan SSM och Naturskyddsföreningen 
m.fl. den 25 mars 2020 

Deltagare 

Naturskyddsföreningen m.fl. 

Johanna Sandahl, Oscar Alarik, Johan Swahn (MKG), Peter Szakálos (KTH) 

SSM 

Nina Cromnier, Johan Anderberg, Ulf Yngvesson, Björn Dufva, Henrik Öberg,  

Bo Strömberg, Ansi Gerhardsson 

Bakgrund 
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfalls-

granskning (MKG) har begärt att få träffa SSM:s GD för att diskutera Svensk 

Kärnbränslehanterings (SKB) LOT-försök (Long Term Test of Buffer Material). 

Anteckningar 
Naturskyddsföreningen och MKG har följt frågan om SKB:s LOT-försök under lång tid 

och känner en oro, dels för hur försöken har hanterats och dels för hur resultaten från 

försöken kan komma att hanteras. Föreningarna gör en annan bedömning än SKB av vad 

som kan utläsas från försöken. Som stöd för sin bedömning lämnade föreningen ett antal 

dokument (bifogas). 

 

SSM informerade om det uppdrag och det mandat myndigheten har när det gäller att följa 

och granska SKB:s forskning. SSM berättade även om de ställningstaganden SSM har 

gjort rörande SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för det använda kärnbränslet, se 

även de referenser som lämnas nedan. 

 

SSM informerade om att SKB på ett avstämningsmöte i december meddelat att de har för 

avsikt att presentera resultat från det senaste upptaget före sommaren 2020. SSM 

informerade även om myndighetens planer på att genomföra en granskning av SKB:s 

kvalitetsarbete, i syfte att bevaka och utveckla kunskap om SKB:s pågående forsknings- 

och utvecklingsverksamhet för etableringen av en inkapslings- och slutförvarsanläggning. 
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Bilagor 
Bilaga 1: MKG:s Nyhetsbrev 1-2020 (rev) 

Bilaga 2: Beskrivningar av kopparkorrosionsdelen av LOT-försöket i tidiga årsrapporter 

för forskning i Äspölaboratoriet 

Bilaga 3: Bilder från hur kopparytor ser ut efter 18 år i det Schweiziska FEBEX-försöket 

Bilaga 4: Bilder på kopparrör LOT 20 år och 5 år 

SSM:s referenser 
För SSM:s bedömningar i de sakfrågor som översiktligt avhandlades vid mötet hänvisas 

till myndighetens granskningsrapporter, främst avseende: 

1) Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning (SSM 2018:07)  

2) SKB:s komplettering  till regeringen om kapselintegritet (SSM2019-3222-4) 
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