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Hej	  Sus
	  
Som	  jag	  redan	  framfört	  har	  SSM	  angivit	  de	  generella	  kompetens-‐	  och	  jävskrav	  som	  SSM	  anser	  att
OECD/NEA	  bör	  beakta	  när	  de	  väljer	  ut	  sina	  experter.	  SSM	  kan	  dock	  inte	  direkt	  påverka	  valet	  av	  experter
eftersom	  det	  är	  en	  oberoende	  internationell	  expertgranskning.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  vi
tydligt	  har	  angivit	  i	  Terms-‐of-‐Reference	  att	  NEA	  ska	  rapportera	  till	  SSM	  om	  det	  finns	  eller	  framkommer
några	  omständigheter	  som	  gör	  att	  man	  kan	  misstänka	  att	  experternas	  oberoende	  i	  förhållande	  till	  SKB
(eller	  Posiva)	  kan	  ifrågasättas.	  Detta	  har	  som	  du	  känner	  till	  skett	  för	  en	  extern	  expert.	  SSM	  har	  i	  detta	  fall,
baserat	  på	  den	  information	  vi	  tagit	  del	  av,	  bedömt	  att	  det	  inte	  finns	  några	  bindningar	  till	  vare	  sig	  SKB	  eller
Posiva	  som	  gör	  att	  hon	  inte	  kan	  delta	  i	  expertgruppen.
	  
I	  övrigt	  har	  jag	  inget	  att	  tillägga	  till	  det	  du	  framför	  nedan.	  Hör	  gärna	  av	  dig	  om	  du	  har	  fler	  frågor	  eller
funderingar.
	  
Mvh
Björn
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Hej!
 
Miljörörelsernas kärnavfallsgranskning har reagerat på kopplingarna jag skrev om i min artikel, se
http://mkg.se/oecds-karnenergibyra-nea-granskar-den-svenska-ansokan-om-ett-slutforvar.
 
Jag kommer att skriva en kortis om detta, om du vill framhålla eller tillägga något är du välkommen att höra av
dig. Annars uppfattar jag det som att jag i första hand ska prata med OECD-NEA om rekryteringen.
 
Eftersom jag bara drog makens kopplingar till SKB de senaste fyra åren muntligt när vi talades vid kommer de
här:
 
* granskning av flera delrapporter till SKBs säkerhetsanalys – den som de internationella experterna ska granska. 
* en rapport som publicerades i våras har visserligen finansierats med amerikanska forskningsmedel, men SKB betalade
för tryck och granskning för att den inte skulle ha blivit publicerad annars.”Syftet med att få ut den som en SKB-rapport
var att verifiera att vår mjukvara är applicerbar på andra förhållanden än de svenska.” berättar SKBs presschef Jimmy
Larsson-Hagberg i ett e-brev
* I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Applied Geochemistry som konsulten varit med om att skriva framhålls ”den
svenska modellen”, som konsulten hoppas ska ses som ett exempel på hur man ska göra ett slutförvar av kärnavfall: ”…
det beskrivna arbetet bör hjälpa lagstiftare, forskare och allmänhet att dra slutsatsen och acceptera att geologiskt
slutförvar av kärnbränsle kan göras säkert och därmed tillåta konstruktion av nya kärnreaktorer”. SKB har varit med och
finansierat publiceringen.
 
Vänliga hälsningar
Sus Andersson
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Ok. Text ligger ute nu.
http://farad.se/article.php?rowId=198
 
 
Sus Andersson
**********************************************************
Farad.se
+46-70-953 01 66
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Har	  lagt	  till	  några	  små	  	  förtydliganden	  som	  jag	  framförde	  isamtalet	  med	  dig	  i	  onsdags.
	  
Mvh
Björn
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Hej!
 
Valde att vänta med att publicera eftersom det var så sent i onsdags.
 
Här kommer citat. Tacksam om du hör av dig snarast om något skulle vara fel uppfattat. Lägger ut texten vid
nio.
 
….
Men något krav på att de internationella experterna ska redovisa de bindningar som deras nära
anhöriga har finns inte. Ett krav som Strålsäkerhetsmyndigheten annars ställer när den handlar upp
egna experter.
…
På Farads fråga om varför Strålsäkerhetsmyndigheten inte ställer samma krav här som på de egna
granskarna svarar Björn Dverstorp att det är en oberoende expertgranskning där OECDs
kärnenergibyrå som väljer ut experterna, och att Strålsäkerhetsmyndigheten bara angett ramarna.
 
OECDs kärnenergibyrå hänvisar dock tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten, som också informerats
om att den anlitade experten hjälpt till med att granska sex – åtta sidor i en rapport som konsulten
gjorde åt SKB.
 
Björn Dverstorp säger att Strålsäkerhetsmyndigheten gjort bedömningen att den granskningen inte
ska vara ett problem.
– Det diskvalificerar inte [experten] från att delta i expertgruppen. Hon har inga ekonomiska
bindningar till SKB eller kärnkraftsindustrin.
 
Enligt Björn Dverstorp har Strålsäkerhetsmyndigheten inte granskat makens kopplingar till SKB.
– Det finns inget generellt förbud mot att vara släkt eller anhörig med någon som arbetar åt SKB.
Vi har bedömt att det i detta fall inte strider mot den jävspolicy vi har.
 
 
 
Sus Andersson
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