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Yttrande och yrkanden angående utkast till förhandlingsordning i Mål nr M 1333-11, ab 5 

22 och Mål nr M 4617-13. ab 47. 

KENT S. PETTERSSON har följande synpunkter på förslaget till förhandlingsordning. Jag har 
invändningar mot utkastet. Jag yrkar på att prövningen görs i två steg, med beslut 
däremellan. Omfattande ett före förslutningen. Och ett efter förslutningen av slutförvaret. 
Dels för att få en mer verklighetsanknuten, kronologisk process. Och dels för att göra den 
processekonomisk. Tid och pengar skall inte ödslas på en eventuellt icke relevant process. 

Förslag till alternativ förhandlingsordning. Övergripande upplägg för huvudförhandlingen. 

Tid måndag 4 september-fredag 8 september, plats Östhammar.                                   
Huvudfrågor och avgränsningar. Inledning, metodval, platsval, säkerhet före förslutning, 
MKB och samråd. Här redogörs utförligt för KBS-3 systemet, med bevis för att det fungerar, 
strålsäkerhetsfrågor före förslutning och tillhörande frågor som den ytterst kemiska 
giftigheten hos kärnavfallet. och miljökonsekvenser.    
Redogörelse för strålsäkerhetsfrågor under drift. Och lokala miljökonsekvenser i 
Östhammar/Forsmark gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och naturmiljö, artskydd, 
Natura 2000-frågor, miljökvalitetsnormer. Redogörelse för s.k. följdverksamhet. 

Tid måndag 11 september-fredag 15 september, plats Oskarshamn.      
Huvudfrågor och avgränsningar. Närmare redogörelse för lagring i reaktorernas 
kylbassänger, transporten till CLAB. Mellanlagringen och inkapsling, samt lokala 
miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och luft. Och 
strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Metodval, torrt eller vått CLAB? Platsval. 
Alternativa kapslar. MKB och samråd. 

Dessa domstolsprövningar gäller fram till förslutningen, dvs under uppförande och drift av 
anläggningarna, under en tid av ca 110 år. Sökande SKB AB har bevisbördan. Och skall bevisa 
att alla delar i kärnavfallskedjan, från början i reaktorns kylbassäng, till dom deponerade 
kapslarna i det öppna slutförvaret, fungerar, tekniskt, praktiskt, vetenskapligt, 
kompetensmässigt, organisatoriskt och ekonomiskt. 

Yrkande1. Kan inte SKB AB bevisa att KBS-3 systemet fungerar före förslutningen om ca 110 
år skall MMD besluta om att avvisa ansökan. Och fortsatt handläggning är onödig. Och 
fortsatt verksamhet enligt ansökan inhiberas. 
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Yrkande 2. Framkommer inga bevis på att KBS-3 systemet fungerar, yrkas på att MMD i sitt 
yttrande till regeringen, beslutar att framhålla detta. Och att föreslå regeringen att inte 
tillåta KBS-3 systemet. Och att en fortsatt process med ansökan inte är hållbar. 

Beroende på vad MMD beslutar, överlämnar jag till MMD att komma med ett utkast till 
eventuell fortsatt process om KBS-3 systemet efter förslutningen.  Jag har dock svårt för att 
fårstå att ett inte fungerande förvar före förslutningen skulle kunna fungera efteråt. 

Beroende på domstolens beslut om förhandlingsordningen, återkommer jag med tider och 
plats för deltagande. 

 

Kent S. Pettersson  ingenjör, miljötekniker.  Fjärilsplan 6,  611 63 NYKÖPING                     
e-post: brittmarie.p@telia.com  tel. 0155-282644.    


