
	  
	  
Från: Jessica Palmqvist [mailto:jessica.palmqvist@skb.se] 
Skickat: den 18 maj 2012 09:42
Till: Anderberg, Johan
Kopia: Kärnteknisk Säkerhet - Gemensam Mailbox; Forsberg, Markus; Ernberg, Svante
Ämne: Plan för fysiskt skydd Clink
	  
Hej!
Enligt	  överenskommelse	  med	  Svante	  Ernberg	  onsdagen	  den	  16	  maj	  skickar	  jag	  detta	  mejl.	  Jag	  hade	  kontakt	  med	  Svante	  den	  16
maj	  eftersom	  jag	  ville	  diskutera	  hanteringen	  av	  Plan	  för	  fysiskt	  skydd	  Clink.	  Inom	  avdelning	  S	  vill	  vi	  att	  planen	  för	  fysiskt	  skydd
för	  Clink	  ska	  hanteras	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  för	  Clab,	  det	  vill	  säga	  att	  den	  inte	  skickas	  in	  till	  myndigheten	  utan	  att	  den	  läses	  på
plats	  hos	  SKB.	  Detta	  eftersom	  planen	  är	  kvalificerat	  företagshemlig	  och	  innehåller	  information	  om	  befintlig	  anläggning	  Clab,	  och
att	  vi	  vill	  minska	  risken	  att	  information	  kommer	  ut.
	  
Utifrån	  från	  de	  hänvisningar	  till	  SSM:s	  styrdokument	  131	  (§5.3.1	  och	  §5.4.1)	  jag	  fått	  till	  mig	  kan	  jag	  inte	  se	  att	  det	  finns	  något
som	  säger	  att	  planen	  måste	  finnas	  fysiskt	  hos	  SSM.	  Vi	  önskar	  därför	  få	  myndighetens	  svar	  på	  om	  den	  hantering	  som	  gällt	  för
Clab	  kan	  fortsätta	  att	  gälla	  även	  fortsättningsvis	  och	  även	  inkludera	  Clink.	  Denna	  fråga	  lyftes	  även	  av	  Per	  Riggare	  (SKB)	  på
säkerhetschefsmötet	  den	  8	  maj	  och	  som	  jag	  förstått	  tog	  du	  Johan	  med	  dig	  frågan	  för	  att	  återkomma	  till	  SKB	  med	  ett	  svar.	  Jag	  vill
med	  detta	  mejl	  påminna	  om	  frågan	  och	  be	  om	  ett	  svar	  så	  snart	  som	  möjligt	  eftersom	  projekten	  för	  ansökan	  både	  hos	  SSM	  och
SKB	  behöver	  svar	  för	  den	  fortsatta	  hanteringen	  och	  avdelning	  S	  inte	  vill	  bromsa	  i	  onödan	  nu	  när	  planen	  finns	  framme.
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