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Avdelning 4, Mark- och miljödomstolen - TNA
Strålsäkerhetsmyndigheten; Johan Swahn; Kärnavfallsrådet; Marie Berggren; Miles Goldstick; Milkas; Oscar
Alarik; prövning; Slutförvarsenheten Östhammars kommun
Peter Szakalos (szakalos@kth.se); chrisl@kth.se; info@sero.se; agneta lj; annika ryegard; ansi gerhardsson;
bernt forsberg; bodil liedbergjonsson; britta kahanpaa; daniel melin; emilia wolfhagen; eva hallstrom; eva
NACKA TINGSRÄTT
linderoth; fredrik soderman; herbert henkel; jacob spangenberg; jf stromdahl; kalmar; lars johnsson; Lotta
Avdelning 4
Liliemark; malin wikstrom; margareta widen-berggren; mattias pleijel; mikaela oster; morner; nic kruys;
par-olov olsson; peter h andersson; rebecca nordenstam; Rigmor Eklind; sture gronblad; tommy hammar
INKOM: 2017-10-19
M 1333-11 tre kompletterande frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten
MÅLNR: M 1333-11
den 19 oktober 2017 10:09:00

AKTBIL: 773

Hej,
Inför fortsatt huvudförhandling och sammanträde i mål M 1333-11 och M 4617-13 ombeds
Strålsäkerhetsmyndigheten svara på följande tre frågor:
1.

2.

3.

Anser SSM att SKB har utrett risker avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och
krypning utifrån ett kritiskt vetenskapligt arbetssätt, även i ett internationellt
perspektiv?
Har SSM, utöver de referenser SKB har redovisat, undersökt om det finns annat
vetenskapligt underlag om kopparkorrosion, väteförsprödning och krypning, även i ett
internationellt perspektiv?
Bedömer SSM att det redovisade vetenskapliga underlaget om kopparkorrosion,
väteförsprödning och krypning är aktuellt?

Mark- och miljödomstolen efterfrågar inte några längre redogörelser som svar på frågorna. Om
SSM önskar längre talartid kan det anmälas senast i samband med att förhandlingen fortsätter
den 23 oktober. Frågorna bör, om det är möjligt, besvaras den 23 oktober i anslutning till att
domstolen tar upp frågorna till SKB som ansluter till vad Peter Szakálos m.fl. anfört (rättens fråga
5 vid huvudförhandling den 2 oktober 2017).
Övriga parter som deltar i förhandlingen kommer att ges möjlighet till kort replik i ovanstående
frågor.
Med vänlig hälsning
Anders Lillienau genom Ann-Britt Storhannus
Mark- och miljödomstolen, avd 4, Nacka tingsrätt
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