1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060201

PROTOKOLL
2016-04-04
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 10
Mål nr M 11542-15
NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM:
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Hovrättsråden Per Sundberg, Mikael Hagelroth, Åsa Marklund Andersson och
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Christina Ericson, referent
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FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Föredraganden Johan Erlandsson
KLAGANDE
1. Kent Pettersson
Fjärilsplan 6
611 63 Nyköping
2. Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Ombud: Kent Pettersson
adress som ovan
SAKEN
Handläggningsbeslut i mål gällande ansökan om tillstånd till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall m.m.;
nu fråga om avvisning
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-12-17 i mål nr M 1333-11
_______________
Svensk Kärnbränslehantering AB ansökte den 16 mars 2011 hos mark- och miljödomstolen om tillstånd till dels ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle och en
anläggning för inkapsling av använt kärnbränsle vid Oskarshamns kärnkraftverk, dels
till en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk.

Mark- och miljödomstolen beslutade den 17 december 2015 att för närvarande inte ta
ställning till om den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller de krav som
ställs i 6 kap. miljöbalken och att målets handläggning skulle fortsätta genom
kungörelse av ansökan. I beslutets fullföljdshänvisning angavs att beslutet enligt
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6 kap. 9 § miljöbalken inte kan överklagas särskilt, utan endast i samband med dom
eller slutligt avgörande.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kent Pettersson har överklagat beslutet
och har yrkat att de ska tillerkännas klagorätt i målet samt att beslutet att kungöra
ansökan ska undanröjas. För det fall Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och
Kent Pettersson inte tillerkänns klagorätt, har de yrkat att Mark- och
miljööverdomstolen inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i fråga om deras
klagorätt.

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2016-04-15)

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens och
Kent Petterssons överklaganden.

Skäl
Som framgår av det överklagade beslutets fullföljdshänvisning, följer det av lag att
beslut av förevarande slag inte kan överklagas särskilt. Folkkampanjen mot KärnkraftKärnvapens och Kent Petterssons överklaganden ska därför avvisas. Frågan om vem
som enligt 16 kap. miljöbalken har rätt att överklaga ett beslut aktualiseras därmed
inte. Vid denna utgång saknas anledning att ta ställning till begäran om inhämtande av
förhandsavgörande från EU-domstolen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga
Överklagande senast 2016-05-13

Johan Erlandsson
Protokollet uppvisat/
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