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Kärnavfallsrådets yttrande angående domstolens utkast till förhandlingsordning och 
syn i mål angående Svensk Kärnbränslehanterings AB:s (SKB) ansökan om tillstånd till 
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall samt besked angående Kärnavfallsrådets deltagande i 
huvudförhandlingen (Mål nr M 1333-11) 
 
Ärendet 
Mark och miljödomstolen har i underrättelse den 3 maj 2017 gett Kärnavfallsrådet tillfälle att 
yttra sig över domstolens utkast till förhandlingsordning och syn i mål angående Svensk 
Kärnbränslehanterings AB:s (SKB) ansökan om tillstånd till anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt lämna 
besked angående Rådets deltagande i huvudförhandlingen 
 
Kärnavfallsrådets yttrande 
Kärnavfallsrådet har en ämnesmässigt bred vetenskaplig kompetensprofil innefattande 
naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Rådets huvudsakliga uppgift är att 
ge råd till regeringen i frågor om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om 
avställning och rivning av kärntekniska anläggningar, som rådet anser vara relevanta med 
stöd i forskningen. Rådet är även en kunskapsresurs för övriga som arbetar med dessa frågor. 
 
Kärnavfallsrådet har inga synpunkter på domstolens utkast till förhandlingsordning. 
 
Kärnavfallsrådet strävar efter att närvara vid samtliga tillfällen som huvudförhandlingen och 
syn hålls. Rådet har inte för avsikt att under förhandlingarna ta ställning till SKB:s ansökan 
om tillstånd. Det ingår inte i rådets uppgift enligt regeringens direktiv (Dir 2009:31).  
 
 
Beredning av ärendet  
Beslut i detta ärende har fattats av Kärnavfallsrådet. Ärendet har beretts av sakkunnige Ingvar 
Persson samt Kärnavfallsrådets kansli.  
 
 
Carl Reinhold Bråkenhielm   
Ordförande 
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