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Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är i den inledande sakgranskningsfasen för ansökan om tillstånd för 
ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. En remiss har skickats ut för att få synpunkter på kvalitén 
på ansökan, dvs om eventuella kompletteringsbehov till den 1 juni 2012. Samtidigt har regeringen 
tagit initiativ till en oberoende internationell granskning från OECD/NEA. Granskningsgruppen ska 
lämna sin rapport till sommaren 2012 och det får förutsättas att även den rapporten ska innehålla 
synpunkter på behov av kompletteringar. 
 
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, följer 
granskningsgruppens arbete och kan konstatera att gruppen i första hand granskar ansökan och ställer 
frågor till SKB. Föreningarna har under en längre tid deltagit i samrådet inför ansökan och 
erfarenheten visar att de kompletteringsbehov som kan finnas i stor utsträckning kan röra sig om 
uppgifter som inte finns med i ansökan. Föreningarna anser därför att det kan vara effektivt för den 
internationella granskningsgruppen att kunna ta del av frågeställningar som lyfts i samrådet och FUD-
processen. Föreningarna har därför arbetat med att översätta några av föreningarnas gemensamma 
samrådsinlagor och yttrande över Fud-10 till engelska. En första del av detta arbete är nu klart och 
bifogas denna skrivelse. 
 
Naturskyddsföreningen och MKG vill framföra vikten av att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 
garanterar att den internationella granskningsgruppen får tillgång till synpunkter från andra deltagare i 
prövningsprocessen än sökanden. Föreningarna efterfrågar därför att myndigheten delger 
granskningsgruppen det bifogade dokumentet och ger sina synpunkter på hur en bred information till 
granskningsgruppen kan säkerställas. 
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