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______________________________________________________________________
Detta är förhandlingsordning för muntlig förberedelse i mål M 1333-11 och M 7062-14.
Vid sammanträdet behandlas även frågor som rör mål M 4617-13 och M 6009-16.
1. Närvarande antecknas.
2. Ev. synpunkter på förhandlingsordningen.
3. Rätten redogör för syftet med sammanträdet.
4. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) redogör kort för
a. miljömässiga, tekniska och eventuella andra samband mellan ansökningarna i
mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvarsmålet), M 4617-13 (dispensmålet),
M 7062-14 (SFR-målet) och M 6009-16 (hamnmålet)
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b. planeringen hittills av aktuella prövningar enligt miljöbalken och lagen om
kärnteknisk verksamhet.
5. Strålsäkerhetsmyndigheten ges tillfälle att redogöra kort enligt punkterna 4 a och b.
6. Behov av samordnad prövning och målens fortsatta handläggning.
a. Domstolen behöver gå igenom ansökan i hamnmålet och ser svårigheter med att
överblicka processen i samtliga mål innan ansökningarna i SFR-målet och
hamnmålet i vart fall kungjorts och motparter lämnat synpunkter. Domstolen
överväger att upphäva beslutet om vilandeförklaring av dispensmålet. Frågan
om samordnad prövning behöver hanteras. Frågan är därför om det finns
förutsättningar att nu närmare planera för huvudförhandling mars–april 2017 i
Kärnbränsleförvarsmålet.
b. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar har följande alternativ?
i. En samordnad prövning av de fyra målen, med en gemensam huvudförhandling som planeras på lämpligt sätt utifrån behoven i respektive
mål.
ii. Först en samordnad prövning av Kärnbränsleförvarsmålet, dispensmålet
och hamnmålet, med en huvudförhandling där SKB redovisar relevant
underlag från hamnmålet och SFR-målet (främst hamnrelaterad
verksamhet), vilket leder till ett yttrande till regeringen. Därefter huvudförhandling i SFR-målet. (Alternativt behandlas även dispensmålet
senare, om det fortsatt är vilandeförklarat.)
iii. Något annat alternativ?
iv. Möjliga konsekvenser av respektive alternativ.
c. SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten ges tillfälle att lämna synpunkter på
behovet av samordnad prövning och målens fortsatta handläggning.
7. Övriga frågor.
8. Avslutning.

