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Yttrande över utkast till förhandlingsordning
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
(domstolen) getts tillfälle att senast den 17 maj 2017 yttra sig över ett utkast till förhandlingsordning för huvudförhandling och syn i mål om tillstånd till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M133311). SSM har även ombetts att till domstolen lämna uppgifter om myndighetens deltagande i huvudförhandlingen.
Synpunkter på förhandlingsordningen
Redovisning av systemövergripande frågor

Enligt den föreslagna förhandlingsordningen ska metodvalet avhandlas under de inledande
veckorna i Stockholm tillsammans med bland annat avgränsning och alternativredovisning
i MKB. Vidare avser Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att i Oskarshamn redogöra
för MKB för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle och i Östhammar för
MKB för Kärnbränsleförvaret i Forsmark, inklusive redovisning av avgränsning, alternativa utformningar och nollalternativ.
Nollalternativet (som enligt ansökan innebär fortsatt mellanlagring av det använda kärnbränslet i Clab) planeras således att redovisas i Östhammar, men inte i Oskarshamn som är
platsen för den befintliga verksamheten i Clab.
Av förhandlingsordningen framgår det också att det både i Oskarshamn och i Östhammar
kommer att ges tillfälle för de motparter som endast deltar i huvudförhandlingen på någon
av dessa platser att redovisa sina synpunkter på hela ansökan.
SSM anser att den sökta verksamheten behöver kunna utvärderas som ett system, vilket
gör att det under förhandlingen behövs ett samlat grepp på systemövergripande frågor såsom nollalternativet. Myndigheten bedömer att det kan finnas behov av att redovisa
alternativfrågor, däribland nollalternativet, vid fler tillfällen än planerat under
förhandlingen.
Begrepp

I förhandlingsordningen används begreppen ”alternativ utformning” och ”alternativ
metod”. Dessa begrepp har använts olika av olika parter och kan syfta på alternativ som
djupa borrhål, mer detaljerad utformning av slutförvarsanläggningen (placering av schakt
och ramper, kapslarnas läge, djupintervall för förvaret, m.m.), eller till exempel val av
koppar som kapselmaterial. SSM anser att det i förhandlingsordningen bör klargöras vad
som avses.
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Uppgifter om SSM:s deltagande under förhandlingen

Myndigheten har till domstolen ombetts att uppge
a. om SSM avser att lämna synpunkter vid huvudförhandlingen och, i så fall, vilka dagar
och under vilka punkter i förhandlingsordningen som SSM avser att lämna synpunkter,
b. ungefär hur lång tid som SSM bedömer sig behöva under respektive punkt, och
c. ungefär hur många personer som SSM avser att delta med i huvudförhandlingen, inklusive hur många som SSM avser att delta med i Oskarshamn och Östhammar
SSM avser att lämna synpunkter vid följande dagar och punkter i den föreslagna förhandlingsordningen:
Ti 5 sept. p. 10 (Inledande presentation) 1 tim. med bilder.
To 7 sept. p. 21 (Resultat från granskning av metodval, platsval och säkerhet efter
förslutning) uppskattningsvis 2 tim. med bilder.
Ti 12 sept. p. 28 (MKB och samråd) 15 min. med bilder.
Ti 3 okt. p. 45 (Clab/Clink) 30 min. med bilder.
Ti 10 okt. p. 72 (Kärnbränsleförvaret) 30 min. med bilder.
To 12 okt. p. 81 (Åtaganden och villkor Kärnbränsleförvaret) 15 min. med bilder
Ti 24 okt. p. 92 (Samlat förslag skyddsåtgärder, villkor och åtaganden) 15 min.
med bilder.
Ti 24 okt. p. 94 (Slutanföranden) 15 min. med bilder.
SSM föreslår en timme för den inledande presentationen och att eventuella frågor tas
efteråt. Myndigheten planerar att återkomma till domstolen i augusti med närmare detaljer
om presentationerna under p. 10 och p. 21.
I enlighet med begäran s. 2 så har SSM endast uppgett tillfällen då synpunkter bedöms ta
längre tid än 5 minuter i anspråk.
SSM avser att delta med 3–7 personer under hela förhandlingen, även i Oskarshamn och
Östhammar. Under den inledande perioden i Stockholm kommer det vissa dagar att vara
en större uppslutning av sakexperter från SSM, uppskattningsvis ett tiotal personer totalt.
Myndigheten återkommer även i detta avseende med närmare detaljer.
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