
Hej!
	  
Här	  är	  SKB:s	  svar	  samt	  det	  efterfrågade	  dokumentet.
	  
Mvh/	  Helene	  Åhsberg
	  
	  
Från: Olofsson, Karin [mailto:Karin.Olofsson@ssm.se] 
Skickat: den 18 januari 2013 09:34
Till: Helene Åhsberg
Kopia: Nordén, Maria; Xu, Shulan; Gerhardsson, Ansi
Ämne: SSM begäran om förtydligande
	  
Hej	  Helene,
Bifogat	  finner	  du	  en	  begäran	  om	  förtydligande	  information	  angående	  dokumentation	  om	  tidigare
granskningskommentarer.
Mvh,
Karin
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Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 06
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se
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556175-2014 Säte Stockholm

Svar till SSM på begäran om förtydligande information angående 
dokumentation om tidigare granskningskommentarer

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin skrivelse till Svensk Kärnbränslehantering AB, 
SKB, daterad 2013-01-18 begärt förtydligande information enligt nedan angiven förfrågan.

I SKB rapport TR-11-01 s.54 anges “All conclusions from the review have been considered in detail 
in the preparation of this report. This is in accordance with the QA procedures for SR-Site. These 
require that findings in regulatory reviews of previous assessments are considered. The review findings 
have been used to identify a large number of items that are addressed in a structured way in the SR-Site 
assessment. The documentation of these items and their handling in SR-Site forms part of the project 
documentation and is made available to reviewing authorities on request, but is not issued as an SKB 
report.” 

SSM önskar få tillgång till ovan specificerade dokumentation om myndighetens tidigare 
granskningskommentarer, de frågeställningar de föranlett och hur frågeställningarna behandlats i 
SR-Site.

SKB:s svar
Det efterfrågade dokumentet utlämnades på begäran av NEA:s granskningsgrupp till SSM 
för vidarebefordran till NEA. SKB bifogar dokumentet med detta brev men dokumentet 
finns även på: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/PageFiles/8187/SKB%20answers%20to%20the
%20second%20peer%20review%20questions%20complementary.pdf

Med vänlig hälsning

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsleprogrammet

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning 

Bilaga

SKB's handling of the regulatory review of the safety assessment SR-Can, SKBdoc 
1292956.
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