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Ämne: SV:	  Komplettering	  av	  yttrande	  kopparkorrsionsförsök
Datum: fredag	  14	  december	  2012	  kl.	  15:23:23	  Centraleuropa,	  normaltid

Från: Linder,	  Jan
Till: Oscar	  Alarik
Kopia: Gerhardsson,	  Ansi

Hej	  Oscar
	  
Tack	  för	  er	  komplettering	  av	  yttrande	  avseende	  SKB	  korrosionsförsök.
Jag	  har	  läst	  igenom	  er	  komplettering	  och	  kan	  försäkra	  dig	  och	  MKG	  att	  SSM	  tar	  ert	  remissyttrande	  med
tillhörande	  komplettering	  på	  stort	  allvar.
	  
SSM	  har	  begärt	  att	  SKB	  ska	  komplettera	  ansökan	  både	  med	  avseende	  på	  kopparkorrosion	  i	  syrgasfritt
vatten	  och	  kopparkorrosion	  orsakad	  av	  läckströmmar.	  SSM	  har	  även	  ett	  pågående	  forskningsuppdrag
med	  syftet	  att	  undersöka	  om	  kopparkorrosion	  i	  syrgasfritt	  vatten	  sker	  som	  en	  ytreaktion	  eller	  mer	  som
en	  tredimensionell	  bulkreaktion.	  Resultat	  kommer	  att	  redovisas	  i	  början	  på	  2013.	  SSM	  kommer	  även
fortsättningsvis	  begära	  ut	  den	  information	  från	  SKB	  som	  vi	  anser	  behövas	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  granska
ansökan	  på	  ett	  verderhäftigt	  sätt.
	  
Mvh
	  
Jan	  Linder
	  
Från: Oscar Alarik [mailto:Oscar.Alarik@naturskyddsforeningen.se] 
Skickat: den 13 december 2012 16:16
Till: Linder, Jan; Gerhardsson, Ansi
Ämne: FW: Komplettering av yttrande kopparkorrsionsförsök
 
För	  kännedom!
Med	  vänlig	  hälsning
Oscar	  Alarik,
Naturskyddsföreningen	  &	  MKG
	  

Från:	  Oscar	  Alarik	  <oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se>
Till:	  "registrator@ssm.se"	  <registrator@ssm.se>,	  "nacka.tingsratt@domstol.se"
<nacka.tingsratt@domstol.se>

Ämne:	  Komplettering	  av	  yttrande	  kopparkorrsionsförsök
	  
KOMPLETTERING	  AV	  YTTRANDE
	  
Strålsäkerhetsmyndigheten,	  dnr	  SSM	  2011/3522
Mark-‐	  och	  miljödomstolen	  vid	  Nacka	  tingsrätt,	  mål	  nr:	  1333-‐11
	  
	  
Bifogat	  finner	  vår	  komplettering	  i	  fråga	  om	  tillgång	  till	  viktiga	  dokument	  i	  fråga
om	  kopparkapslar	  m.m.	  i	  ärendet	  om	  slutförvar	  av	  kärnavfall
	  
Naturskyddsföreningen	  och	  Miljöorganisationernas	  kärnavfallsgranskning,	  MKG
genom:
	  
	  
Oscar	  Alarik
Miljöjurist
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Enligt	  fullmakt
	  
Bifogas
	  
Skrivelse	  och	  följebrev,	  lagt	  i	  posten	  denna	  dag.
	  
______________________________________________
	  
Oscar Alarik, jurist
 
Naturskyddsföreningen
Telefon: 08-702 65 39
Mobil: 070-6113229
E-post: oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se
______________________________________________
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
Stöd en livskraftig vargstam, hjälp oss minska luftföroreningarna i städerna och skaffa en miljölagstiftning värd namnet.
Bli en av oss (24 kr/mån):
www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem
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