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1 Information från MKG 

1.1 Granskningsprojekt 
Naturskyddsföreningen organiserar sin granskning av SKB:s ansökan om slutförvaret för 
använt kärnbränsle i ett projekt. Johan Swahn är projektledare och en projektplan är under 
framtagande. I projektets styrgrupp kommer bland annat representanter från MKG:s styrelse 
och Naturskyddsföreningens styrelse att finnas. Naturskyddsföreningens jurister ingår i 
projektgruppen och Naturskyddsföreningen kommer också att bistå med hjälp från deras 
kommunikationsavdelning om så behövs. 

1.2 Hemsida med ansökningshandlingar 
MKG har en egen hemsida för granskningen av SKB:s ansökningar. På denna hemsida avser 
MKG att lägga upp handlingar som rör ansökan enligt kärntekniklagen för slutförvaret. 

1.3 Referensgrupp som hanterar SKB:s återstående forskning 
MKG informerade om de diskussioner som de haft med SKB inom ramarna för den 
referensgrupp som SKB bildat för att följa kopparkorrosionsfrågan. MKG har föreslagit att 
SKB bildar en referensgrupp som följer frågor kring de övergripande forskningsbehov som är 
kopplade till barriärsystemet. 

2 Frågor från MKG 

2.1 Översättning av ansökningshandlingar 
MKG undrar hur SSM förhåller sig till önskemål om översättning av vissa 
ansökningshandlingar till engelska för att underlätta en internationell granskning. 
SSM svarar att alla ansökningshandlingar enligt svensk lag ska vara på svenska. Vissa 
dokument, t ex SR-Site, har dock även lämnats in på engelska för att underlätta SSM:s 
användning av internationella experter i granskningsarbetet. SSM har inte för avsikt att på egen 
hand översätta någon ansökningshandling till engelska. 

2.2 Samordning med Miljödomstolen 
MKG undrar om SSM har diskuterat hur myndigheterna ska samordna tidplanen för 
beredningen av sina respektive ärenden. 
SSM svarar att ett möte genomförts för att samordna ärendeberedningen och att det är troligt att 
det kommer att behövas ytterligare möten framöver. 

2.3 Remissvar om kompletteringsbehov 
MKG undrar om SSM är intresserade av att löpande få ta del av de kompletteringsbehov som 
identifieras i Naturskyddsföreningens granskningsprojekt. 
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SSM svarar att det inte finns några hinder mot att remissinstanser lämnar in remissvar före 
remisstidens utgång. 

2.4 Opublicerade forskningsrapporter 
MKG undrar hur myndigheten ser på att SKB valt att inte publicera vissa forskningsresultat. 
SSM svarar att myndigheten kommer att följa upp de referenser som SKB anger i 
ansökningshandlingarna. Som en del i myndighetens granskningsarbete ingår också att 
undersöka hur SKB har arbetat med kvalitetssäkring. Om myndigheten i sitt granskningsarbete 
identifierar att man har behov av att ta del av opublicerade forskningsresultat kommer 
myndigheten att begära ut dessa från SKB. 


