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Till 
Mark- och miljödomstolen i Nacka 
Mål M 1333-11 
 
SKB, som har tagit del av anståndsbegäran från Baltic Sea Regional Office of European Committee on Radiation 
Risk, aktbil. 132, anför med anledning därav följande. 
 
Organisationen har begärt anstånd till den 1 juni 2012 att inkomma med yttrande avseende eventuellt 
kompletteringsbehov. För SKB är det angeläget att så snart som möjligt få del av eventuella krav på kompletteringar 
av ansökan. Att möjliggöra för organisationen att yttra sig kan utgöra skäl för ett kortare anstånd. SKB har mot 
bakgrund av detta inget att erinra mot att domstolen beviljar organisationen anstånd att inkomma med yttrande till den 
1 juni 2012.  
 
 
Per Molander                        Staffan Löwhagen 
(enligt fullmakt) 
 
MANNHEIMER SWARTLING 

Staffan Löwhagen 
Associate 
 
Tel: +46 8 595 065 24 
Fax: +46 8 595 060 01 
Mobile: +46 709 777 524 
E-mail: staffan.lowhagen@msa.se  
 
MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ AB 
Box 1711, SE-111 87 Stockholm, Sweden 
Visiting address: Norrlandsgatan 21 
Registered office: Stockholm 
Reg.No.: 556399-4499 
www.mannheimerswartling.se 
 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB is regulated by the Swedish Bar Association (Sveriges advokatsamfund), www.advokatsamfundet.se. 
 
The terms and conditions applicable to our services are available on our website. 
 
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. It is intended only for the addressees. If you have received this e-mail in 
error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from your system. 
 
E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorised amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on 
the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof. 

 

NACKA TINGSRÄTT
Enhet 3

INKOM: 2012-05-22
MÅLNR: M 1333-11
AKTBIL: 133


