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RÄTTEN
Rådmannen Johan Svensson och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson
PROTOKOLLFÖRARE
Beredningsjuristen Anna-Pia Johansson
NÄRVARANDE
Strålsäkerhetsmyndigheten företrädd av
Ansi Gerhardsson, enhetschef/projektledare
Charlotte Ahlberg, bitr. projektledare
Patrik Borg, utredare
Annika Bratt, utredare/granskningsansvarig systemövergripande frågor
Daniel Kjellin, utredare/delprojektledare
Tomas Löfgren, miljörättsexpert
David Persson, kommunikatör
Lena Sonnerfelt, utredare/delprojektledare
Eva Waldenström, t.f. chef juridiska enheten
SAKEN
Tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall
_____________________
De närvarande presenterar sig och närvaron antecknas.
SSM redogör för läget i den pågående prövningen enligt kärntekniklagen samt för hur
myndigheten ser på förhållandet mellan de parallella prövningsförfarandena i SSM
respektive mark- och miljödomstolen, varvid antecknas följande.
SSM anser att det skulle vara en fördel med att i möjligaste mån samordna
tillståndsförfarandena i SSM respektive mark- och miljödomstolen då det finns flera
likheter. Det är således svårt att bedöma och pröva en del separat. SSM:s kungörelse
av ansökningarna borde kunna samordnas med mark- och miljödomstolens kungörelse
så att dessa sker samtidigt. Inte minst ur pedagogiskt hänseende skulle det vara en
fördel.
SSM betonar att osäkerheten är stor avseende tidsramen för prövningen.
SKB väntas inkomma med kompletteringar till SSM den 2 april, den 30 juni och i
december 2013, varefter SSM kommer att behöva i vart fall sex månader att granska
dessa. Först därefter kan SSM bedöma om ansökningarna enligt båda lagstiftningarna
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är kompletta och således yttra sig till domstolen i kompletteringsdelen. Tidigast i juni
2014 kommer därför SSM att kunna yttra sig i målet till domstolen. Om mark- och
miljödomstolen sedan finner att ansökan är komplett skulle både domstolens och
SSM:s kungörelser kunna ske därefter.
Ordföranden förklarar att SKB kommer att ges tillfälle att yttra sig över protokollet
från dagens sammanträde och att domstolen därefter kommer att besluta om eventuell
revidering av domstolens tidplan för handläggningen.
Sammanträdet, som pågått mellan kl. 14.00 – 15.20, avslutas.
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