
Från: "Olofsson, Karin" <Karin.Olofsson@ssm.se>
Ämne: 1st Peer review questionnaire

Datum: 15 juni 2011 09.03.44 CEST
Till: "claudio.pescatore@oecd.org" <claudio.pescatore@oecd.org>, "m.sailer@oeko.de" <m.sailer@oeko.de>

Kopia: "Dverstorp, Björn" <Bjorn.Dverstorp@ssm.se>
2 bilagor, 607 K

Dear Michael and Claudio,

Please find attached SKB's answers to the first set of IRT questions and an English translation of SKB's license
application according to the act on Nuclear Activities (the top document). The translation of the application according to
the Environmental Code is also completed and will be available on SKB's English web site shortly. The proposed dates for
the SKB hearing and field trips are fine with SKB. Please let us know when you have developed more firm plans for the
workshop week.

Best regards
Karin Olofsson

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Olle Olsson [mailto:olle.olsson@skb.se]
Skickat: den 14 juni 2011 11:13
Till: Olofsson, Karin
Kopia: Allan Hedin; Dverstorp, Björn; Simic, Eva; Jimmy Larsson-Hagberg
Ämne: RE: Första frågeformuläret

Hej!

Härmed översändes svar till första frågeformuläret.

Bifogar även den engelska översättningen av ansökan enligt kärntekniklagen. Även översättningen av MB ansökan är klar.
De engelska versionerna kommer att läggas ut på SKB:s engelska hemsida inom en snar framtid.

Föreslagna datum för workshop är OK för vår del och vi har reserverat tiden. Det är också möjligt med anläggningsbesök
den 14 december.

Med vänlig hälsning

Olle O

Olle Olsson
Projektchef Kärnbränsleprojektet
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Box 250
101  24 Stockholm
tel: 08-45 98 405
fax: 08-579 386 10
olle.olsson@skb.se<mailto:olle.olsson@skb.se>

________________________________
From: Dverstorp, Björn [Bjorn.Dverstorp@ssm.se]
Sent: 30 May 2011 15:13
To: Olle Olsson
Cc: Allan Hedin; Olofsson, Karin
Subject: Första frågeformuläret

Hej Olle

Bifogar den första generiska uppsättningen av frågor från den internationella expertgruppen (IRT). IRT har framfört
önskemål om att få svar inom tre veckor om möjligt (svar på delar av frågorna är bättre än inga svar alls).   Vänligen
returnera svaren till Karin Olofsson (karin.olofsson@ssm.se<mailto:karin.olofsson@ssm.se>) med CC till mig för



vidarebefordran till IRT.

En mer specifik uppsättning frågor kommer att skickas när IRT fått svar på de första frågorna.

Angående hearingen föreslår IRT följande:

********

Workshop Week December 12-16, 2011

We propose to hold the main review workshop during the week of 12-16 December 2011. The tentative schedule is as
follows:

· Dec. 12 - Monday morning: IRT Internal Meeting

· Dec. 12 - Monday afternoon through Dec 13 Tuesday 3:00 pm plenary discussions with SKB as necessary. Appropriate
SKB staff ought to be available and participate based on pre-identified questions. Other questions will be asked as well as
they arise.

· Dec 13 - Late Tuesday internal IRT discussion. SSM will be informed whether the IRT needs to meet again with SKB for
plenary discussions on Thursday am. By the dayʼs end, some IRT members may depart for Oskarshamn to visit Äspö
HRL, the bentonite facility and the encapsulation facility the next day. We will provide names in due course.

· Dec. 14 - Wednesday field trip to Östahammar (Forsmark) for some IRT members; other IRT members will remain in
Stockholm while others will be in the Oskarshamn area. The IRT will be back in Stockholm by Wednesday evening.

· Dec. 15 -Thursday, potential additional plenary discussions with SKB and/or internal IRT meetings

· Dec. 16 - Friday morning internal IRT meetings until  2:00 pm to prepare statement on impressions from review so far.

· Dec. 16 - Friday afternoon 2:30 pm plenary meeting to present the IRT intermediate statement.

Plenary meeting and discussions are open external observers, the SSM being one of them. Observers ought not to ask
questions or interfere with the conduct of the review by the IRT. Who and how many external stakeholders will be decided
by the Swedish side, keeping in mind the good conduct of the review.
********
SSM planerar att bjuda in representanter från bl.a. de berörda kommunerna, intresseorganisationer med medel från
kärnavfallsfonden , Kärnavfallsrådet, miljödepartementet (en representant från varje organisation med en strikt
observatörsroll). Därutöver kommer SSM delta med några observatörer.

Vänligen konfirmera att den föreslagna veckan är möjlig för SKB och om det är möjligt för några av IRT:s deltagare att
besöka Forsmark och anläggningarna i Oskarshamn denna vecka.

Slutligen vill jag bara upprepa att all  kommunikation med IRT ska ske via SSM (Karin Olofsson är SSM:s kontaktperson).
IRT har även ombetts att samla ihop ev. frågor om var man kan hitta olika typer av information i ansökansmaterialet och
skicka dessa samlat  till Karin som kommer att vidarebefordra till SKB.

Mvh
Björn

[cid:image001.gif@01CC1ED7.73E8F2B0]

Björn Dverstorp, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Myndighetsspecialist, geologiska slutförvar Senior advisor, geological repositories

Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials

SE-171 16 Stockholm



Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 42 15
Mob: + 46 73 404 23 51
Fax: + 46 8 799 40 10
E-mail: bjorn.dverstorp@ssm.se
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se
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