
Från: "Dverstorp, Björn" <Bjorn.Dverstorp@ssm.se>
Ämne: SV: Nea-granskningen

Datum: 24 maj 2011 12.49.16 CEST
Till: Sus Andersson <sus.andersson@farad.se>

Kopia: "Persson, David" <David.Persson@ssm.se>, "Päiviö Jonsson, Josefin" <josefin.p.jonsson@ssm.se>, "Simic, 
Eva" <Eva.Simic@ssm.se>
2 bilagor, 648 K

Hej	  Sus
 
Enligt	  uppgift	  från	  Simcha	  Stroes-‐Gascoyne	  är	  hon	  gift	  med	  Melvyn	  Gascoyne.
	  
SSM	  har	  inte	  begärt	  någon	  skriftlig	  jävsdeklaration	  av	  Simcha	  eller	  någon	  annan	  av	  de	  konsulter	  som
OECD/NEA	  har	  valt	  ut	  för	  expertgranskningen.	  I	  enlighet	  med	  det	  avtal	  vi	  har	  med	  OECD/NEA	  (se	  bifogat
Terms-‐of-‐Refrence)	  är	  det	  OECD/NEA:s	  ansvar	  att	  välja	  ut	  experter	  och	  att	  kontrollera	  kompetens	  och
jävskriterier.	  SSM	  har	  angivit	  riktlinjer	  för	  detta	  i	  Term-‐of-‐Reference.	  Där	  framgår	  bl.a.	  att	  NEA	  ska
rapportera	  till	  SSM	  om	  det	  framkommer	  sådana	  omständigheter	  som	  gör	  att	  SSM:s	  jävskriterier	  kan
misstänkas	  .	  Det	  framkommer	  också	  att	  NEA	  i	  sin	  slutrapport	  ska	  inkludera	  en	  kort	  redogörelse	  som	  styrker
att	  de	  olika	  experterna	  uppfyller	  SSM:s	  jävskrav.
 
SSM	  har	  bedömt	  att	  den	  granskning	  som	  Simcha	  angivit	  att	  hon	  utfört	  av	  mikrobiologifrågor	  åt	  Melvyn	  inte
gör	  henne	  olämplig	  att	  delta	  i	  den	  internationella	  expertgruppen.	  Dels	  har	  Simcha	  inte	  haft	  ett	  uppdrag	  för
SKB	  eller	  på	  annat	  sätt	  tagit	  emot	  någon	  ersättning	  för	  granskningen	  och	  har	  därmed	  inga	  ekonomiska
bindningar	  till	  SKB.	  Dels	  rör	  det	  sig	  om	  en	  begränsad	  granskningsuppgift	  (hon	  har	  endast	  granskat	  6-‐8	  sidor
av	  en	  större	  hydrologirapport	  som	  Melvyn	  granskat	  åt	  SKB.
 
All	  korrespondens	  och	  annan	  dokumentation	  kring	  den	  internationella	  expertgranskningen	  finns	  diarieförd
under	  SSM-‐	  ärendet	  SSM	  2010/4132	  och	  kan	  begäras	  ut	  från	  SSM:s	  registrator.
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Hej igen!
Har ytterligare några frågor när det gäller Neas granskning av slutförvarsansökan. Eftersom jag kommer att sitta
på konferens i två dagar har jag svårt att ringa, men jag hoppas att du läser mejlen!
 
Jag undrar om Simcha Stroes-Gascoyne är gift med Melvyn Gascoyne.
Jag undrar om ni fått någon skriftlig jävsdeklaration av henne. I så fall skulle jag vilja ta del av den.
 
Jag undrar om SSM gjort någon bedömning av hennes jävsdeklaration. Finns den i så fall skriftligt skulle jag
vilja ta del av den.
Om det inte framgår av den bedömningen undrar jag om ni vet eller har tagit reda på vad hennes make haft för
uppdrag för SKB/Posiva under de senaste åren.
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