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Anges vid kontakt med tingsrätten

Mottagare, se nedan

Tidplan för handläggning av mål M 1333-11
Domstolen reviderar vid behov tidplanen för målet. Senast aktuell tidplan är daterad den 6 maj
2013 (aktbil 210).
Av SSM den 5 juni 2013 ingiven inlaga med tillhörande tidplan har följande framgått. Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB) har anfört att delar av kompletteringen kommer att kunna
ges in först halvårsskiftet 2014 och inte som tidigare förutskickats i december 2013. Det
slutliga yttrandet rörande om ansökan är komplett kan därmed inte som tidigare förutskickats
inges i februari 2014 utan först sensommaren/hösten 2014. SSM:s kungörelse kommer att ske
hösten 2014. Yttrande i sak kan ges in till domstolen våren 2015. SSM:s yttrande till regeringen
kan liksom tidigare angetts ges in slutet år 2015.
SKB har i inlaga den 25 juli 2013 anfört följande. Den komplettering som kommer att inges
sommaren 2014 rör säkerhetsredovisningen avseende Clink i Oskarshamn. Den är av central
betydelse för prövningen enligt kärntekniklagen men har en underordnad roll vid prövningen
enligt miljöbalken. Kompletteringen borde därför inte påverka tidpunkten för remissyttranden
till domstolen.
Domstolen gör följande bedömning huruvida vad som anförts medför att tidplanen den 6 maj
2013 ska revideras. Som anfördes i tidigare tidplan är utgångspunkten att domstolens
kungörelse och SSM:s kungörelse samt domstolens yttrande till regeringen och SSM:s yttrande
till regeringen ska ske vid ungefär samma tidpunkt. Av särskilt intresse anser dock domstolen
det vara att det inte skiljer allt för mycket i tid mellan SSM:s kungörelse och domstolens
kungörelse.
Skälet till vad som sägs är att berörda aktörer ska få en mer samlad bild av prövningen och
bättre kunna utnyttja sina resurser. SSM:s kungörelse enligt kärntekniklagen kommer inte som
tidigare att ske våren 2014 utan i stället hösten 2014. Vidare kommer SKB:s slutliga
komplettering inte att ges in förrän vid en tidpunkt som ligger efter nu planerad dag för
eventuell kungörelse av ansökan. Som en konsekvens kommer SSM:s slutliga ställningstagande
huruvida ansökan är komplett inte heller att kunna ges in förrän vid en tidpunkt som ligger
efter nu planerad dag för eventuell kungörelse av ansökan.
Domstolen konstaterar också att vissa remissmyndigheter och parter har begärt och erhållit
anstånd till oktober med att yttra sig över huruvida SKB:s komplettering medför att ansökan
är komplett i de delar där komplettering har gjorts.
Oavsett relevansen och omfattningen av den komplettering som SKB kommer att ge in finner
domstolen med anledning av vad som anförts att en justering av tidplanen bör göras enligt vad
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som nedan följer. Domstolen har därvid utgått från att, såsom SKB anfört, komplettering III
är av begränsat intresse för prövningen enligt miljöbalken.
2013
juni

SKB inger komplettering II.

aug-okt

Remissmyndigheter, organisationer och sakägare ges tillfälle att yttra sig över den
i april inkomna komplettering I från SKB.

sept-okt

SSM inger delyttrande avseende SKB:s komplettering I och II.
Remissmyndigheter, organisationer och sakägare ges vidare tillfälle att yttra sig
över kompletteringen II från SKB.

okt-dec

Mark- och miljödomstolen prövar frågan om ytterligare kompletteringsbehov.
Eventuellt hålls sammanträde i kompletteringsdelen.

2014
jan-feb

Eventuellt föreläggande till SKB om komplettering.

juni

SKB inger komplettering III som enligt SKB avser vissa specifikt
strålsäkerhetsrelaterade frågor.

aug-sept

SSM, övriga remissmyndigheter, organisationer och sakägare inger yttrande till
domstolen avseende SKB:s komplettering III.

sept-okt

Ansökan kungörs enligt miljöbalken.

2015
feb-apr

Yttranden i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare.
Yttrandena skickas till SKB för bemötande.

apr-juni

Ev. fortsatt skriftväxling.

sept-nov

Huvudförhandling

2016
jan-mars

Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.

