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Tidplan för handläggning av mål M 1333-11
Domstolen reviderar vid behov tidplanen för målet. Senast aktuell tidplan är daterad den 6
augusti 2013 (aktbil 240).
Domstolen har den 13 maj 2013 (aktbil 212) förelagt vissa myndigheter och organisationer att
yttra sig över den komplettering av SKB som inkom till domstolen den 3 april 2013. Ett flertal
krav på komplettering har framförts.
SKB har i inlagor inkomna den 18 november 2013 (aktbilagorna 287-288) anfört att SKB i
huvudsak inte anser att ansökan behöver kompletteras. SKB har dock anfört att det i juni
kommer att komma in kompletteringar avseende bl.a. berggrundens beskaffenhet, lokalisering
och metodval.
Domstolen gör följande bedömning rörande i frågan om tidplanen den 6 augusti 2013 ska
revideras. Med hänsyn till vad som anförts av myndigheter och organisationer har SKB
medgett att göra vissa kompletteringar. Som domstolen förstår det kommer den komplettering
III som ursprungligen endast skulle avse vissa specifikt strålsäkerhetsrelaterade frågor nu att
utökas. Domstolen kommer således att behöva ta ställning till ett större material än som
tidigare förutskickats. Detta medför att tidplanen nu behöver justeras för att kunna bedöma
det nya material som ska inges.
Domstolen beslutar därför att tidplanen tillsvidare ska vara följande.
2014
juni

SKB inger komplettering III

juni-okt

Mark- och miljödomstolen prövar frågan om ytterligare kompletteringsbehov
och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av
sådan karaktär att processhinder föreligger. Eventuellt hålls muntlig förberedelse
i kompletteringsdelen. Eventuellt föreläggs SKB att komplettera ansökan. Om
det anses erforderligt bereds SSM, övriga remissmyndigheter, organisationer och
sakägare tillfälle att yttra sig avseende SKB:s komplettering.

sept-okt

Förutsatt att ansökan ur formellt hänseende vid denna tidpunkt bedöms som
tillräcklig kungörs ansökan enligt miljöbalken.
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2015
feb-apr

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

apr-juni

Eventuell fortsatt skriftväxling och eventuell muntlig förberedelse.

sept-nov

Huvudförhandling

2016
jan-mars

Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.

