
Hej	  Björn
	  
Tack	  för	  inbjudan.	  Vi	  är	  införstådda	  med	  förutsättningarna	  för	  vår	  faktagranskning.	  Från	  SKB	  deltar	  Allan
Hedin,	  Johan	  Andersson,	  Saida	  Engström	  samt	  Olle	  Olsson.	  Vi	  kommer	  till	  SSM	  i	  god	  tid	  före	  kl	  9:00.
	  
Med	  vänlig	  hälsning
	  
Olle	  Olsson
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Kopia: Wetzel, Carina; Persson, David; Gerhardsson, Ansi
Ämne: Inbjudan till faktagranskning av internationell peer review
	  
Hej	  Olle
	  
I	  enlighet	  med	  Term-‐of-‐Reference	  ska	  SSM	  erbjuda	  SKB	  möjlighet	  att	  faktagranska	  den	  internationella
expertgruppens	  (IRT)	  rapport	  innan	  den	  presenteras.	  Faktagranskningen	  avser	  inte	  bedömningar	  utan
endast	  	  rena	  missförstånd	  eller	  felaktigheter	  i	  förhållande	  SKB:s	  ansökansdokument.	  Faktagranskningen
	  kommer	  att	  ske	  den	  1	  juni	  i	  SSM:s	  lokaler	  då	  en	  representant	  för	  IRT	  finns	  på	  plats	  med	  ett	  antal
papperskopior	  av	  draftrapporten	  för	  påseende.	  Draftrapporten	  kommer	  dock	  inte	  att	  inges	  till	  SSM	  vid
detta	  tillfälle.	  Samtliga	  kommentarer	  på	  rapporten	  ska	  inges	  skriftligt	  och	  kommer	  att	  diarieföras	  hos	  SSM.
Eventuella	  ändringar	  av	  draftrapporten	  med	  hänsyn	  till	  SKB:s	  eller	  SSM:s	  kommentarer	  kommer	  att
redovisas	  av	  IRT	  när	  slutrapporten	  inges	  till	  SSM	  senare	  i	  juni.
	  
Vi	  räknar	  med	  att	  genomföra	  faktagranskningen	  mellan	  09:00	  och	  14:00	  och	  därefter	  avsluta	  med	  kort
avstämning	  och	  överlämning	  av	  skriftliga	  kommentarer	  till	  	  NEA:s	  representant.
	  
Mvh

Från: Olle Olsson <olle.olsson@skb.se>
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