
Mark- och miljödomstolens frågor vid huvudförhandlingen den  
13 oktober 2017 i mål nr M 1333-11 och M 4617-13 
 
Frågor till SKB 
 
1 a) Innebär de arbeten avseende bl.a. tekniska installationer för 
grundvattenbortledning som planeras under driftskedet, att 
arbeten utförs i den mening som avses i 22 kap. 25 § andra 
stycket miljöbalken? 
 
b) Hur ska arbetstid bestämmas med hänsyn till när arbeten för 
vattenverksamhet planeras vara utförda i Kärnbränsleförvaret 
 
c) Inom vilken tid ska anspråk avseende oförutsedda skador 
framställas med hänsyn till hur arbetstid ska bestämmas? 
 
2. Omfattar ett beslut om tillåtlighet enligt ansökan deponering 
även enligt KBS-3H med hänsyn till den redovisade 
referensutformningen? 
 
3. SKB har den 13 september 2017 svarat på domstolens fråga 2 
enligt följande. "När det gäller frågan om rättskraften av det 
tillstånd som SKB ansöker om menar SKB att med den 
förutsättningen att man inte i tillståndet prövar frågor om 
reglering efter förslutning så kommer inte heller den frågan 
omfattas av tillståndets rättskraft. Det får i sin tur konsekvenser 
genom att rättskraft inte är något hinder mot att en behörig 
tillsynsmyndighet i framtiden kan hantera frågan inom ramen for 
miljöbalkens tillsynsbestämmelser". Kan SKB utveckla hur detta 
svar förhåller sig till att ansökan avser ett tillstånd som inte är 
begränsat i tid och att yrkandena omfattar slutförvaring? 
 
  



4. Hur sker ett återtag i Kärnbränsleförvaret i driftskedet? Hur 
omhändertas kapseln efter ett återtag? Hur sker transporten till 
Clink? Hur hanteras den skadade kapseln i Clink? 
 
5. Vilken betydelse för den långsiktiga strålsäkerheten har 
återfyllnaden från deponeringstunnlarnas förslutning till den 
slutliga förslutningen? Omfattar tillåtlighetsprövningen detta 
skede? 
 
Fråga till SKB m.fl. 
6. Har frågan om långsiktig strålsäkerhet någon bäring på 
prövningen avseende påverkan på riksintresset naturvård, Natura 
2000-områdena och artskydd? 
 
Domstolen ser gärna att även Naturvårdsverket och  
Länsstyrelsen i Uppsala län svarar på frågan. Övriga parter ges 
tillfälle att svara på frågan. 
 


