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FÖRHANDLINGSORDNING (M 1333-11)
Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande
system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (inför yttrande till regeringen
i tillåtlighetsfrågan)
FÖRHANDLINGSORDNING (M 4617-13)
Sammanträde (förberedande) och syn i mål om dispens enligt artskyddsförordningen för
åtgärder vid byggande av slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall
Se särskilt punkterna 1–5, 10, 11, 65, 66, 79–81, 87, 88, 102, 104 och 105
RÄTTEN
Rådmännen Anders Lillienau, ordförande, och Monica Daoson, tekniska råden Jan-Olof
Arvidsson och Ingrid Johansson samt de särskilda ledamöterna Mikael Lif och Agneta
Melin
PROTOKOLLFÖRARE
Domstolshandläggaren Ann-Britt Storhannus samt beredningsjuristerna Susanne Kleman
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Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, 169 03 Solna
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KLAGANDE (M 4617-13)
1. Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
2. Jordens Vänner, c/o Erik Blomqvist, Box 7048, 402 31 Göteborg
3. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), Första Långgatan 18,
413 28 Göteborg
4. Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas), Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
5. Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4625, 116 91 Stockholm
Ombud för 5: Jurist Oscar Alarik och Rebecca Nordenstam, Box 4625, 116 91 Stockholm
MOTPART (M 4617-13)
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala
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TID OCH PLATS
Tisdag 5 september–fredag 8 september, Stockholm
Måndag 11 september–torsdag 14 september, Stockholm
Måndag 2 oktober–fredag 6 oktober, Oskarshamn
Måndag 9 oktober–fredag 13 oktober, Östhammar
Måndag 23 oktober–fredag 27 oktober (ej 25 oktober), Stockholm
Förhandlingslokal i Stockholm: Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, Nacka (buss
401/403 går ofta från Slussen till Sickla station)
Förhandlingslokal i Oskarshamn: Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn
Förhandlingslokal i Östhammar: Ladan i Gimo, Idrottsgården, Gymnasievägen, Gimo
______________________________________________________________________

Förhandlingsordningen börjar på s. 5.

UPPLYSNINGAR
1. Under huvudförhandlingen och sammanträdet kommer möjligheten att avvika från
förhandlingsordningen att vara mycket begränsad (se reglerna om laga förfall i 32 kap.
6 och 8 §§ rättegångsbalken). Om part begär att få avvika från förhandlingsordningen,
ska konkreta skäl för detta anges.
Förhandlingstiden kan vissa dagar komma att förlängas, särskilt under de två veckorna
i Oskarshamn och Östhammar.
Den talartid som SKB och motparter hittills anmält till domstolen redovisas under
respektive punkt i förhandlingsordningen. Det kan bli nödvändigt att flytta parters
talartid till en annan dag. Domstolen kommer dock att prioritera talartiden för de parter
som anmält behov av tolk, se den 8 september i förhandlingsordningen.
Motparter kommer att ges möjlighet att, på det sätt som framgår av förhandlingsordningen, ställa frågor till SKB efter SKB:s presentationer av ansökan. Domstolen kan
komma att ställa frågor till SKB även under SKB:s presentationer (se reglerna om
rättens ansvar för att avhjälpa otydligheter m.m. i 43 kap. 4 § rättegångsbalken).
2. Angående föranmälan till syn vid anläggningar, se nedan.
3. Domstolen antecknar närvaro genom att tillhandahålla en närvarolista varje dag. Den
som deltar i huvudförhandlingen genom att lämna synpunkter på ansökan ska anteckna
sitt namn tydligt på närvarolistan. Den som enbart är åhörare behöver inte anteckna sig
på närvarolistan. Om någon inte får tillgång till närvarolistan före lunch, går det bra att
kontakta domstolens protokollförare i en paus.
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4. Domstolen behöver kopior av skriftligt material, bildmaterial m.m. enligt följande:
a. SKB ombeds att inledningsvis ge in 100 exemplar av skriftligt material och
bildmaterial till domstolen. Besked om antal exemplar lämnas sedan efter hand
under huvudförhandlingen.
b. Motpart som avser att ge in ett skriftligt material ombeds att i början av aktuell
förhandlingsvecka, eller senast i början av aktuell förhandlingsdag, ge in
2 exemplar av materialet till domstolen.
c. Motpart som avser att göra bildpresentation ombeds att i början av aktuell
förhandlingsvecka, eller senast i början av aktuell förhandlingsdag, ge in
bildmaterialet på ett USB-minne till SKB:s teknikansvarige.
5. Med anledning av domstolens underrättelse den 3 maj 2017, aktbilaga 522 i mål
M 1333-11, har motparter framställt yrkanden och lämnat synpunkter på förhandlingsordningen. Domstolen har genom den nu fastställda förhandlingsordningen tagit
ställning till yrkandena och beaktat synpunkter på det sätt som bedömts möjligt.
6. Om ni har frågor angående förhandlingen kan ni kontakta rådmannen Anders Lillienau,
telefon 08-561 657 20.

FÖRANMÄLAN TILL SYN
För tillträde till mellanlagret Clab i Oskarshamn i samband med syn krävs registrering i
förväg av samtliga deltagare enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt
skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12). För deltagande krävs föranmälan
med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon
0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september. Clab är inte handikappanpassat.
För syn vid Kapsellaboratoriet i Oskarshamn behövs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05
senast fredagen den 15 september.
För syn vid Äspölaboratoriet behövs föranmälan med namn, personnummer och hemort till
SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den
15 september. Tunnelanläggningen är inte handikappanpassad.
För syn vid platsen för Kärnbränsleförvaret behövs föranmälan med namn och hemort till
SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den
15 september.
I samtliga fall måste en giltig fotolegitimation uppvisas för tillträde till respektive
anläggning eller område.
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ÖVERGRIPANDE UPPLÄGG FÖR HUVUDFÖRHANDLINGEN OCH
SAMMANTRÄDET
Tid och plats

Huvudfrågor och avgränsningar

Tisdag 5 september–
torsdag 14 september

Inledning med yrkanden och inställning. Metodval, platsval,
säkerhet efter förslutning, MKB och samråd. Här redogörs
utförligt för KBS-3-systemet, strålsäkerhetsfrågor efter
förslutning och tillhörande frågor om miljökonsekvenser.

Stockholm

Däremot redogörs inte för strålsäkerhetsfrågor under
uppförande och drift och inte heller lokala miljökonsekvenser i
Oskarshamn och Forsmark gällande t.ex. buller, påverkan på
vatten och naturmiljö, artskydd, Natura 2000-frågor, miljökvalitetsnormer.
Måndag 2 oktober–
fredag 6 oktober
Oskarshamn

Närmare redogörelse för mellanlagring och inkapsling samt
lokala miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på
vatten och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift.
Syn hålls i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och
Kapsellaboratoriet).
OBS: Den som deltar enbart denna vecka ges tillfälle att lämna
synpunkter på hela ansökan men SKB gör endast korta redogörelser för det som behandlas i Stockholm (KBS-3-systemet).

Måndag 9 oktober–
fredag 13 oktober
Östhammar

Närmare redogörelse för Kärnbränsleförvaret samt lokala
miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten
och naturmiljö, artskydd, Natura 2000-frågor, miljökvalitetsnormer och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift.
Syn hålls i Forsmark.
Parterna i M 4617-13 utvecklar sin talan.
OBS: Den som deltar enbart denna vecka ges tillfälle att lämna
synpunkter på hela ansökan men SKB gör endast korta redogörelser för det som behandlas i Stockholm (KBS-3-systemet).

Måndag 23 oktober–
fredag 27 oktober

Avslutande villkorsdiskussion.

Stockholm

Sammanfattning och avslutning.

Behandling av återstående frågor från tidigare veckor.
Reservtid.
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FÖRHANDLINGSORDNING
Vecka 1, Stockholm.
Tisdag 5 september kl. 10.00–18.00
INLEDNING
1. Samling sker från kl. 10.00. Förhandlingen påbörjas kl. 10.30.
2. Närvarande antecknas.
3. Eventuella hinder mot huvudförhandling eller sammanträde.
4. Genomgång av förhandlingsordningen, huvudförhandlingens och sammanträdets
genomförande, tidpunkt för syn.
5. Redogörelse för handläggningen i M 1333-11 och M 4617-13, frågan om samordning
av mål, hantering av hamnmålet (M 6009-16), Natura 2000-frågor etc.
6. SKB framställer samtliga yrkanden i M 1333-11.
Anmäld talartid:
SKB
15 min (SKB använder bilder under hela förhandlingen)

7. Motparter redovisar sin huvudsakliga inställning (tillstyrker/avstyrker) till SKB:s
yrkanden samt framställer eventuella egna yrkanden i M 1333-11.
Anmäld talartid:
Några motparter har anmält talartid under denna punkt. Domstolens avsikt är att motparter i
korthet ska ange sin inställning, inom några minuter. Av det skälet anges inte någon anmäld
talartid här. Domstolen har i stället lagt till mer tid under punkt 24 för berörda motparter.

Lunch kl. 12.00–13.00
8. SKB redovisar sin inställning till eventuella yrkanden i M 1333-11.
9. Eventuellt klargörande av parternas inställning i M 1333-11.
10. Klagande i M 4617-13 framställer sina yrkanden.
11. SKB och Länsstyrelsen i Uppsala län anger sin inställning till yrkandena i M 4617-13.
12. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redogör för relevanta bestämmelser i lagen om
kärnteknisk verksamhet (KTL) och om prövningsförfarandet enligt KTL (stegvis
prövning m.m.).
Anmäld talartid:
SSM
60 min (bilder)
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13. Parterna ges tillfälle att ställa frågor till SSM.
14. SKB redogör för sitt uppdrag och ändamålet/syftet med den sökta verksamheten.
Bakgrund: Kärnkraft, Fud-processen, det svenska avfallsprogrammet och internationell
utblick. Radioaktivitet, strålning och avfallstyper.
Anmäld talartid:
SKB
90 min

15. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
16. SKB redogör för de anläggningar som ingår i prövningen, underlaget för prövningen,
ansökans omfattning och avgränsningar. Översiktlig redogörelse för all den sökta
verksamheten. Film.
Anmäld talartid:
SKB
45 min

17. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
Onsdag 6 september kl. 09.00–17.00
METODVAL, PLATSVAL OCH SÄKERHET EFTER FÖRSLUTNING
18. SKB redogör för KBS-3-metoden och andra studerade metoder.
KBS-3-metoden och de tre säkerhetsbarriärerna kapseln, bufferten och berget.
Översiktligt om andra metoder.
Anmäld talartid:
SKB
90 min

19. SKB redogör för platsvalet.
Lokaliseringsprocessen, kunskapen om platserna, bergets betydelse för säkerheten och
valet av Forsmark för kärnbränsleförvaret respektive Oskarshamn för inkapslingen.
Anmäld talartid:
SKB
90 min

20. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
Lunch kl. 12.00–13.00
21. SKB redogör för genomförd analys av säkerheten efter förslutning.
Anmäld talartid:
SKB
120 min

22. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
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Torsdag 7 september kl. 09.00–17.00

23. SSM redogör för resultat av sin granskning när det gäller metodval, platsval och
säkerhet efter förslutning.
Anmäld talartid:
SSM
120 min (bilder)

24. Motparter redovisar sina synpunkter när det gäller metodval, platsval och säkerhet efter
förslutning.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun
Länsstyrelsen Uppsala
Nils-Axel Mörner
Milkas inkl. Britta Kahanpää

40 min
30 min
30 min (bilder)
180 min (bilder)

Lunch kl. 12.00–13.00
25. Fortsättning på punkt 24.
Fredag 8 september kl. 09.00–17.00
Engelsk tolk närvarar.
26. Fortsättning på punkt 24.
Anmäld talartid:
Peter Szakálos m.fl.
Herbert Henkel
Christopher Busby
Naturskyddsföreningen/MKG

20 min
20 min (bilder)
20 min (bilder)
240 min (internationell expert)

Lunch kl. 12.00–13.00
27. Fortsättning på punkt 24.
Vecka 2, Stockholm.
Måndag 11 september kl. 10.00–18.00
FORTS. METODVAL, PLATSVAL OCH SÄKERHET EFTER FÖRSLUTNING
Engelsk tolk närvarar.
28. Eventuell fortsättning på punkt 24.
29. SKB:s replik på framförda synpunkter avseende metodval, platsval och säkerhet efter
förslutning.
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30. Reservtid.
Tisdag 12 september kl. 09.00–17.00
MKB OCH SAMRÅD

31. SKB redogör för MKB-processen och genomfört samråd.
Avgränsning, alternativredovisning, nollalternativ på systemnivå, samrådsprocess,
sammanfattning av miljökonsekvenser och genomfört Esbosamråd.
Lokala miljökonsekvenser på respektive plats redovisas under huvudförhandlingen i
Oskarshamn respektive Östhammar.
Anmäld talartid:
SKB
60 min

32. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
33. Motparter redogör för sina synpunkter avseende MKB och samråd.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun
SSM
Länsstyrelsen Uppsala
Milkas inkl. Britta Kahanpää
Naturskyddsföreningen/MKG

20 min
15 min (bilder)
10 min
40 min (bilder)
60 min

34. Rätten redogör för synpunkter som lämnats genom Esbosamråd (sammanfattning).
Onsdag 13 september kl. 09.00–17.00
FORTS. MKB OCH SAMRÅD; PLANERINGSFRÅGOR
35. SKB:s replik på framförda synpunkter avseende hanteringen av MKB och
genomförandet av samråd.
Lunch kl. 12.00–13.00
36. Planeringsfrågor.
- frågor som behöver belysas ytterligare vecka 5
- planering av vecka 3 i Oskarshamn och vecka 4 i Östhammar
- syn av Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet
Torsdag 14 september kl. 09.00–17.00
RESERVDAG
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Vecka 3, Oskarshamn
Måndag 2 oktober kl. 13.30–18.00
INLEDNING – MELLANLAGRING OCH INKAPSLING
37. Samling sker från kl. 13.30 i förhandlingssalen (Forum). Den fortsatta förhandlingen
påbörjas kl. 14.00.
38. Genomgång av förhandlingsordningen, huvudförhandlingens genomförande, planering
av syn av Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet.
39. SKB framställer samtliga yrkanden, med särskilt fokus på de yrkanden som är
hänförliga till Clab/Clink.
Anmäld talartid:
SKB
15 min

40. Motparter som inte deltagit tidigare i huvudförhandlingen redovisar sin inställning till
SKB:s yrkanden (tillstyrker/avstyrker) och framställer eventuella egna yrkanden.
41. SKB redovisar sin inställning till eventuella yrkanden.
42. SKB redogör översiktligt för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall,
KBS-3-systemet och de anläggningar som ingår i prövningen (jfr punkterna 14, 16, 18,
19 och 21 ovan). Film.
Anmäld talartid:
SKB
45 min

43. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
Tisdag 3 oktober kl. 08.30–18.00
44. SKB redogör översiktligt för plats- och omgivningsförhållandena.
Anmäld talartid:
SKB
15 min

45. SKB redogör för den sökta verksamheten för Clab och Clink, inklusive följdverksamheter. Det omfattar den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheterna och
strålsäkerhetsaspekter under uppförande och drift för Clab och Clink.
Anmäld talartid:
SKB
120 min

46. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
Lunch kl. 12.00–13.00
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47. SKB redogör för den sökta verksamhetens (inkl. följdverksamheters) effekter på
människor och miljön. Avgränsning, alternativa utformningar och nollalternativ på
lokal nivå. MKB för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle.
Anmäld talartid:
SKB
90 min

48. SKB redogör för villkorsförslag och åtaganden hänförliga till verksamheten vid
Clab/Clink.
Anmäld talartid:
SKB
15 min

49. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
50. Motparter redovisar sina synpunkter avseende punkterna 44–45 och 47–48.
Anmäld talartid:
SSM
Milkas inkl. Britta Kahanpää

30 min (bilder)
40 min (bilder)

51. Motparter som endast deltar i huvudförhandlingen denna vecka ges tillfälle att redovisa
sina synpunkter på hela ansökan.
Onsdag 4 oktober kl. 08.00–16.00
SYN – CLAB/CLINK OCH ÄSPÖLABORATORIET
52. Samling sker kl. 08.00 utanför förhandlingssalen (Forum). Genomgång inför syn.
53. Transport till Clab respektive Äspölaboratoriet.
Syn Clab/Clink (inne i Clab och ute vid den plats där inkapslingsdelen ska byggas).
Syn Äspölaboratoriet.
Preliminärt genomförs syn uppdelat i två grupper: den ena gruppen ser Clab/Clink och
den andra gruppen ser Äspölaboratoriet före lunch, därefter byter grupperna med
varandra.
Lunch i anslutning till synen
54. Transport åter till förhandlingssalen (Forum).
Torsdag 5 oktober kl. 08.00–17.00
SYN KAPSELLABORATORIET OCH FORTSATT FÖRHANDLING
55. Samling sker kl. 08.00 utanför förhandlingssalen (Forum).
Transport till Kapsellaboratoriet (alternativt ca 20 minuters promenad från centrala
Oskarshamn till Kapsellaboratoriet, Gröndalsgatan 15).
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Syn Kapsellaboratoriet.
Transport åter till förhandlingssalen (Forum).
56. Uppföljning syn. Eventuella frågor eller synpunkter.
57. Eventuell fortsättning på punkterna 50 och 51.
Lunch kl. 12.00–13.00
58. SKB:s replik på framförda synpunkter.
59. Planeringsfrågor
- frågor som behöver belysas ytterligare vecka 5 i Stockholm.
- planering av vecka 4 i Östhammar.
Fredag 6 oktober kl. 08.30–12.00
RESERVDAG
Vecka 4, Östhammar
Måndag 9 oktober kl. 12.30–18.00
KÄRNBRÄNSLEFÖRVARET
60. Samling sker från kl. 12.30 i förhandlingssalen (Ladan i Gimo). Den fortsatta
förhandlingen påbörjas kl. 13.00.
61. Genomgång av förhandlingsordningen, huvudförhandlingens genomförande, hantering
av frågor som avses i artskyddsmålet och hamnmålet.
62. SKB framställer samtliga yrkanden, med särskilt fokus på de yrkanden som är
hänförliga till Kärnbränsleförvaret.
Anmäld talartid:
SKB
15 min

63. Motparter som inte deltagit tidigare i huvudförhandlingen redovisar sin inställning till
SKB:s yrkanden (tillstyrker/avstyrker) och framställer eventuella egna yrkanden.
64. SKB redovisar sin inställning till eventuella yrkanden.
65. Klagandenas yrkanden i M 4617-13 (jämför punkt 10).
66. SKB:s och Länsstyrelsen i Uppsala läns inställning i M 4617-13 (jämför punkt 11).
67. SKB redogör översiktligt för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall,
KBS-3-systemet och de anläggningar som ingår i prövningen (jfr punkterna 14, 16, 18,
19 och 21 ovan). Film.
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Anmäld talartid:
SKB
45 min

68. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
69. SKB redogör översiktligt för plats- och omgivningsförhållandena.
Anmäld talartid:
SKB
30 min

70. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
Tisdag 10 oktober kl. 08.30–18.00
71. SKB redogör för den sökta verksamheten vid uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret i Forsmark inkl. den miljöfarliga verksamheten, vattenverksamheterna,
strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift samt relaterade följdverksamheter.
Anmäld talartid:
SKB
120 min

72. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
Lunch kl. 12.00–13.00
73. Eventuell fortsättning punkterna 71 och 72.
74. SKB redogör för MKB för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Redovisning av avgränsning, alternativa utformningar och nollalternativ på lokal nivå
samt övergripande miljöaspekter.
Anmäld talartid:
SKB
90 min

75. Motparter ges tillfälle att ställa frågor.
76. SKB redogör för konsekvenser i form av buller.
Transportbuller och anläggningsbuller (uppförande och drift).
Anmäld talartid:
SKB
60 min

77. Motparter redovisar sina synpunkter avseende punkterna 69, 71, 74 och 76.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun
SSM
Länsstyrelsen Uppsala
Milkas inkl. Britta Kahanpää
Naturskyddsföreningen/MKG

20 min
30 min (bilder)
30 min
40 min (bilder)
30 min
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Onsdag 11 oktober kl. 08.30–18.00

78. SKB redogör för påverkan på naturvärden inkl. skyddade arter, Natura 2000, och
riksintresse för naturvård för land- och våtmarksmiljöer.
Anmäld talartid:
SKB
75 min

79. Klagande i M 4617-13 utvecklar sin talan.
Anmäld talartid:
Naturskyddsföreningen/MKG

45 min

80. SKB utvecklar sin talan i M 4617-13.
Anmäld talartid:
SKB
30 min

81. Länsstyrelsen i Uppsala län utvecklar sin talan i M 4617-13.
Anmäld talartid:
Länsstyrelsen Uppsala

30 min

Lunch kl. 12.00–13.00
82. SKB redogör för påverkan på vattenmiljöer inkl. tillämpliga miljökvalitetsnormer för
vatten och hur verksamheten förhåller sig till dessa och för påverkan på skyddade
områden och eventuellt behov av tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna (inkl.
kumulativa effekter).
Anmäld talartid:
SKB
60 min

83. Motparter redovisar sina synpunkter avseende punkterna 78 och 82.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen Uppsala
Milkas inkl. Britta Kahanpää
Naturskyddsföreningen/MKG

20 min
20 min
30 min
30 min (bilder)
45 min

Torsdag 12 oktober kl. 08.30–17.00
84. Motparter som endast deltar i huvudförhandlingen denna vecka ges tillfälle att redovisa
sina synpunkter på hela ansökan.
Anmäld talartid:
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar 60 min
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85. SKB redogör för åtaganden och villkor hänförliga till uppförandet och driften av
Kärnbränsleförvaret.
Anmäld talartid:
SKB
30 min

86. Motparter redovisar sina synpunkter avseende punkt 85.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun
SSM
Milkas inkl. Britta Kahanpää

20 min
15 min (bilder)
30 min (bilder)

87. Planering av syn av området för Kärnbränsleförvaret (M 1333-11 och M 4617-13)
Lunch kl. 12.00–13.00
SYN – KÄRNBRÄNSLEFÖRVARET (M 1333-11 och M 4617-13)
88. Samling sker kl. 13.00 utanför förhandlingssalen.
Transport till Forsmark.
Syn vid platsen för Kärnbränsleförvaret.
Transport åter till förhandlingssalen.
Fredag 13 oktober kl. 08.30–16.00
89. SKB:s replik på framförda synpunkter.
90. Planeringsfrågor
- frågor som behöver belysas ytterligare vecka 5
- planering av vecka 5 i Stockholm
Lunch kl. 12.00–13.00
91. Reservtid.
Vecka 5, Stockholm
Måndag 23 oktober kl. 13.00–18.00
SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING
92. Återstående frågor från vecka 1–4.
93. Eventuell genomgång av skriftliga yttranden.
94. Reservtid.
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Tisdag 24 oktober kl. 09.00–17.00
95. SKB redovisar samlat sina förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtaganden.
Anmäld talartid:
SKB
90 min

96. SKB redovisar en samlad bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000områden. Behov av dispens/tillstånd.
Anmäld talartid:
SKB
45 min

97. Motparter redovisar sina synpunkter avseende punkterna 95 och 96.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun
SSM
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen Uppsala
Milkas inkl. Britta Kahanpää
Naturskyddsföreningen/MKG

20 min
15 min (bilder)
20 min
15 min
30 min (bilder)
mer än 5 min

Lunch kl. 12.00–13.00.
98. Fortsättning på punkt 97.
99. Villkorsdiskussion.
Anmäld talartid:
Östhammars kommun

20 min

100. Slutanföranden i tillåtlighetsfrågan i M 1333-11.
Anmäld talartid:
SKB
Östhammars kommun
SSM
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen Uppsala
Milkas
Naturskyddsföreningen/MKG

30 min
20 min
15 min (bilder)
30 min
10 min
20 min (bilder)
mer än 5 min

Torsdag 26 oktober kl. 09.00–17.00
101. Fortsättning på punkt 100.
102. Avslutande synpunkter av parterna i M 4617-13.
Anmäld talartid:
SKB

15 min
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mer än 5 min

103. Rättegångskostnader
- vattenverksamhet vid Clab/Clink
- vattenverksamhet vid Kärnbränsleförvaret
104. Den fortsatta handläggningen i mål M 1333-11 och M 4617-13.
105. Förhandlingen och sammanträdet avslutas.
106. Tid för yttrande till regeringen.
Fredag 27 oktober kl. 09.00–17.00
RESERVDAG

