
	  
	  
	  
	  
Från: Anderberg, Johan 
Skickat: den 21 maj 2012 17:09
Till: Jessica Palmqvist
Kopia: Gerhardsson, Ansi; Ernberg, Svante; García Roldán, Giselle
Ämne: SV: Plan för fysiskt skydd Clink
	  
Hej	  Jessica,
Jag	  har	  fått	  denna	  fråga	  tidigare	  av	  Olle	  O	  och	  vi	  återkopplade	  då	  att	  vi	  begär	  in	  de	  handlingar	  vi	  behöver	  för	  att	  genomföra
granskningen,	  att	  det	  är	  SKB:s	  ansvar	  att	  säkerställa	  en	  säker	  leverans	  till	  SSM	  och	  att	  SSM	  har	  erforderliga	  rutiner	  att	  hantera
sekretessbelagd	  information.	  I	  den	  meningen	  ingen	  skillnad	  mot	  hur	  vi	  på	  motsvarande	  sätt	  hanterar	  känsliga	  handlingar	  som
rör	  andra	  skyddsvärda	  anläggningar.
	  
Jag	  tog	  med	  frågan	  igen	  för	  att	  säkerställa	  att	  vi	  inte	  begär	  handlingar	  i	  onödan.	  Efter	  att	  ha	  hört	  med	  de	  som	  svarar	  för
granskningen	  kan	  jag	  inte	  se	  att	  så	  är	  fallet.
	  
Hälsningar,
Johan	  Anderberg
	  
	  

Johan Anderberg
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Avdelningschef
Director
Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 77
Mob: + 46 70 86 05 319
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

	  
	  
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
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SKB	  behöver	  svar	  för	  den	  fortsatta	  hanteringen	  och	  avdelning	  S	  inte	  vill	  bromsa	  i	  onödan	  nu	  när	  planen	  finns	  framme.
	  
Hälsningar
Jessica	  Palmqvist
	  
	  
Jessica Palmqvist
Avdelningschef Kärnteknisk säkerhet
                                                    
Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress: Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress: Blekholmstorget 30
Mobil: 0703-251860
Telefon: 08-579 387 28
Fax: 08-579 386 14
	  


