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UNDERRÄTTELSE 

2011-12-02 

Aktbilaga 90 

 

Mål nr 

M 1333-11 

 

Enhet 3 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
Dok.Id 254580 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag–fredag 

08:30-16:00 E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

genom 

Advokat Per Molander  

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Box 1711 

111 87 Stockholm 

 

 

 

Svensk Kärnbränslehantering AB 

angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av 

använt kärnbränsle och kärnavfall 

___________________________________________________________________ 

 

Ni får tillfälle att yttra Er över innehållet i bifogade handlingar. Ert yttrande ska vara 

skriftligt och ha kommit in till mark- och miljödomstolen senast den 13 december 2011. I 

yttrandet ska domstolens målnummer M 1333-11 anges. 

 

 

 

 

 

Walter Guldbrandzén 

Telefon 08-561 656 30 

 

Bifogas, aktbilaga 89 

 

 

  



 
Kommunstyrelsen 
 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-11-21  

 

  

 

Delges 
Nacka Tingsrätt, mmd.nacka.@dom.se 
Slutförvarsenheten, Marie Berggren 

 
 
 
 
 
 
§ 271 Dnr 2011KS111 Dpl 531 
 
Förslag till beslut om begäran om förlängd remisstid i kompletteringsremiss från 
mark- och miljödomstolen angående tillstånd till anläggningar i ett samman-
hängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. 
 
Mål nr: M 1333-11 Enhet 3. 
 
Oskarshamns och Östhammars kommun har från mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt mottagit en remiss om ansökan enligt miljöbalken. Remissen 
avser eventuella kompletteringsbehov av ansökan innan kungörelse av densam-
ma. 
 
Remisstiden var ursprungligen satt till 16 april 2012, dock har flera viktiga re-
missinstanser som Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnavfallsrådet begärt och 
meddelats förlängd remisstid till 1 november 2012.  
 
Parallellt med remissen från mark- och miljödomstolen har kommunerna motta-
git en remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten rörande samma verksamhet men 
gällande tillstånd enligt kärntekniklagen. Remisstiden för yttrandet enligt kärn-
tekniklagen är till 1 juni 2012. 
 
Efter att ansökan enligt miljöbalken har kungjorts kommer kommunen ges till-
fälle att inkomma med synpunkter i sak. 
 
Motivering 
Med samma datum för båda remisserna kommer kommunerna kunna synkroni-
sera sina yttranden enligt de olika lagstiftningarna på ett effektivare sätt. 
 
Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Östhammars kommun begär förlängd remisstid för kompletteringsrundan 
från mark- och miljödomstolen till 1 juni 2012. 
_____ 
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