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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

Förhandlingsordning 
2022-04-19 

Aktbilaga 901 
Mål nr M 1333-11 
 
 

 

Dok.Id 753812     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 
Huvudförhandling i mål om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall; nu 
fråga om tillstånd avseende Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamns 
kommun 
 
RÄTTEN 
Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt de särskilda 
ledamöterna Mikael Lif och Agneta Melin 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Beredningsjuristen Maria Karlsson  
 
SÖKANDE 
Svensk Kärnbränslehantering AB, 556175-2014 
Box 250 
101 24 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Martin Johansson 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Box 4291 
203 14 Malmö 
  
Ombud: Advokat Per Molander 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Box 1711 
111 87 Stockholm 
 
TID 
Den 24 maj 2022 kl. 13.30–18.00 och den 25 maj 2022 kl. 09.00–13.00.  
 
PLATS 
Lokal: Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamns kommun 
_____________________________________________________________________ 
 
Dag 1 
 
1. Presentation av domstolen. Närvarande antecknas. 

2. Hinder mot huvudförhandling? 

3. Genomgång av förhandlingsordningen. Praktiska frågor.  

4. Ordföranden redogör kortfattat för tidigare prövning och målets handläggning. 

5. Sökanden framställer sina yrkanden.  
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6. Motparter anger sin inställning till sökandens yrkanden. 

7. Sökanden redogör för ansökan i den del som avser Centralt mellanlager för använt 

kärnbränsle. Inom parentes anges sökandens tidsuppskattning av respektive 

presentation.  

a. Sökanden redogör för sitt uppdrag, det svenska kärnkraftsprogrammet 

och Clabs roll i systemet för omhändertagande av kärnavfall (10 min) 

b. Sökanden redogör översiktligt för underlaget för prövningen, ansökans 

avgränsning mot tidigare ansökan för KBS-3-systemet, tidigare tillstånd 

enligt miljöskyddslagen och vattenlagen och hur det blivande tillståndet ska 

gälla i förhållande till de tidigare tillstånden. SKB redogör översiktligt för 

den pågående prövningen enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (30 min) 

c. Sökanden redogör för den planerade utökningen av mellanlagring av 

använt kärnbränsle. Befintlig anläggning och verksamhet, förändringar i 

verksamheten, plats- och omgivningsförhållanden (40 min). 

d. Sökanden redogör för miljökonsekvenser och föreslagna villkor (40 min)  

i. Utsläpp till vatten 

ii. Kemikalier och avfall 

iii. Buller 

8. Sökanden utvecklar sin talan i frågor som inte avhandlats under punkt 7 d 

a. Reservkylsystem 

b. Ekonomisk säkerhet 

c. Temperatur i utgående kylvatten 

d. Uppföljning av villkor, bemyndiganden m.m. (30 min) 

9. Motparter ges tillfälle att lämna synpunkter på sökandens redovisning i punkt 7 

och 8 och eventuella övriga frågor. Synpunkter kan lämnas efter respektive avsnitt 

eller efter genomgång av punkt 7 och 8 i dess helhet.  
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10. Sökanden ges tillfälle att bemöta lämnade synpunkter.  
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11. Ordföranden redovisar kortfattat skriftliga yttranden från motparter som inte deltar 

i förhandlingen.  

12. Övriga frågor (verkställighetsförordnande m.m.).  

13. Parterna ges tillfälle att slutföra sin talan.  

14. Avslutning. Tid för domstolens avgörande. 

 

INFORMATION 
 
Presentationsmaterial  
 
Domstolen önskar vid huvudförhandlingens början läsbara kopior i 20 exemplar av det 
material (t.ex. powerpointbilder) som sökanden, motparter eller andra avser att 
presentera vid förhandlingen. Materialet lämnas över när förhandlingen börjar.  
 
Justering av förhandlingsordningen  
Förhandlingsordningen kan komma att ändras efter att förhandlingen påbörjats.  
 


