
Från: Johan Swahn johan.swahn@mkg.se
Ämne: Re: Fråga om möte mellan SSM och SKB den 23 september

Datum: 24 september 2020 10:30
Till: Michael Egan Michael.Egan@ssm.se

Kopia: Christine Anvegård christine.anvegard@mkg.se, Joachim Stormvall joachim.stormvall@mkg.se, Mikaela Agri
mikaela.agri@mkg.se, Oscar Alarik oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se, Ansi Gerhardsson Ansi.Gerhardsson@ssm.se

Hej Michael!

Mitt misstag, det är riktigt att jag blandade ihop mötena och minnesanteckningarna.

Tack för informationen om publiceringsplanen.

Bästa hälsningar,

Johan

24 sep. 2020 kl. 09:26 skrev Egan, Michael <Michael.Egan@ssm.se>:

Hej Johan!

Hänvisning till gårdagens projektavstämningsmöte mellan SSM och SKB finns inte i
mötesanteckningarna från mötet om LOT-granskning den 27 maj (dvs. SSM2018-
1610-23). Jag gissar att du kanske blandar ihop dessa anteckningar med dem från
den reguljära projektavstämningen på avdelningschefsnivå som ägde rum den 4 juni
(SSM2018-1610-24), där gårdagens möte nämndes.

Den senare mötesserien avser först och främst SKB:s ansökningar som är kopplade
till både SFR och KBS-3. Myndighetens kvalitetsgranskning av LOT-försöken äger
rum inom ramen för Fud-verksamheten och därmed inte rörs i dagordningen för
diskussioner om ansökningarna. 

Jag kan dock informera om att SSM och Galson hade ett uppstartsmöte med SKB i
fredags i samband med kvalitetsgranskningen. Mötesanteckningarna från detta är
ute för faktagranskning just nu, men kommer att diarieföras i det särskilda ärendet
som avser detta arbete (SSM2020-5740-3), om vilket jag har berättat för er tidigare.
Frågan om när SKB kommer att publicera resultaten avseende kopparkorrosion kom
upp och vi fick veta att tanken fortfarande var att detta skulle ske under innevarande
månad.

Anteckningarna från gårdagens möte i den reguljära serien avseende SKB:s
ansökningar kommer så småningom att diarieföras som SSM2018-1610-25.

Med vänlig hälsning

Michael Egan
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Slutförvaring av radioaktivt avfall
Analyst, Disposal of radioactive waste

Avd. för radioaktiva ämnen
Dept. of Radioactive Materials
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SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 43 14
Mobil: + 46 739 87 79 15
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Swahn <johan.swahn@mkg.se> 
Skickat: den 24 september 2020 08:38
Till: Egan, Michael <Michael.Egan@ssm.se>
Kopia: Christine Anvegård <christine.anvegard@mkg.se>; Joachim Stormvall
<joachim.stormvall@mkg.se>; Mikaela Agri <mikaela.agri@mkg.se>; Oscar Alarik
<oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se>; Gerhardsson, Ansi
<Ansi.Gerhardsson@ssm.se>
Ämne: Fråga om möte mellan SSM och SKB den 23 september

Hej Michael!

Enligt mötesanteckningarna från avstämningsmötet mellan SSM och SKB den 27
maj skulle nästa möte ha ägt rum i går eftermiddag. Om mötet ägde rum, sa SKB då
något om tidpunkten för att publicera rapporten SKB TR-20-14 med analyser och
tolkningar av resultaten avseende kopparkorrosion i det senaste LOT-upptaget?

I anteckningarna står det att rapporten vid den tidpunkten var under sakgranskning
och att den skulle publiceras före slutet på september 2020, men att det kunde ske
tidigare beroende på omfattningen av kommentarer från sakgranskningen.

Bästa hälsningar,

Johan

--
Johan Swahn

Kanslichef
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Första Långgatan 18
413 28 Göteborg

Telefon: 031-711 00 92
Mobil: 070-467 37 31
E-post: johan.swahn@mkg.se
Skype: jswahn
Hemsida: http://www.mkg.se

Så här behandlar myndigheten dina personuppgifter:
Behandling av personuppgifter
<https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/personuppgifter/>




