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Anges vid kontakt med domstolen

Mark- och miljödomstolen
I mål M 1333-11 vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i
ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Inför domstolens yttrande till regeringen i tillåtlighetsfrågan håller domstolen
huvudförhandling med början den 5 september 2017 kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka,
Värmdövägen 84 i Nacka kommun.
Huvudförhandlingen fortsätter i Oskarshamns kommun med början den 2 oktober 2017 kl.
13.30 på Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn.
Huvudförhandlingen fortsätter i Östhammars kommun med början den 9 oktober 2017 kl.
12.30 i Ladan i Gimo, Gymnasievägen, Gimo.
I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn på SKB:s
anläggningar i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet) och vid
platsen för Kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun. Av
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
(SSMFS 2008:12) följer att tillträde till skyddat område i anläggningen ska ske kontrollerat
genom registrering av personer som passerar in till ett utrymme i anläggningen. Det är
tillståndshavaren som ska besluta om vilka personer som ska vara behöriga att få tillträde
till anläggningen.
Den som önskar närvara vid domstolens syn i Oskarshamn eller Forsmark ska senast den
15 september 2017 till SKB, genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-767805,
föranmäla sig och ange namn, personnummer och hemort. Inför och i samband med syn
och inpassering till anläggningen kommer bolaget att genomföra en säkerhetskontroll av
personer som ska delta. Medtag därför giltig legitimation med foto till anläggningen.
Handlingarna i målet, inklusive förhandlingsordning med uppgift om alla
förhandlingsdagar, finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararna Hanna
Horneij, Östhammars kommun, kommunkansliet, Stångörsvägen 10, Östhammar, telefon
0173-86 000 och Per Nygren, Oskarhamns kommun, Varvsgatan 8, Oskarshamn, telefon
0491-88 000. Mer information om målet finns på Nacka tingsrätts webb,
nackatingsratt.domstol.se, se Uppmärksammade mål. Ansökningshandlingar från SKB
finns tillgängliga på SKB:s webb, skb.se.
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