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1. Yrkanden 
 
Naturskyddsföreningen och MKG (föreningarna) yrkar i första hand på att Mark- och miljö-
domstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och avslår dispensbeslutet i alla delar.  I andra hand 
yrkar vi på att målet sammanförs med mål nr M 1333-11 för att möjliggöra en samlad prövning. 
I tredje hand yrkar vi på att målet vilandeförklaras i avvaktan på att mål nr M1333-11 är rätts-
kraftigt avgjort. 
 
 
2. Grunder för överklagandet 
 
Den 18 juni 2013 meddelade Länsstyrelsen i Uppsala län dispens från Artskyddsförordningen 
avseende ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark (dnr. 522-4440-11), efter ansökan från svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB).  

Beslutet innebär bland annat dispens för att döda, skada, förstöra och flytta ett antal arter och 
deras livsmiljöer, som omfattas av skydd i svenska Artskyddsförordningen och EU:s art- och 
habitatdirektiv. Dispensen inbegriper bland annat arter upptagna i bilaga 4 till direktivet, som 
större vattensalamander (Triturus cristatus), gölgroda (Rana lessonae) och gulyxne (Liparis 
loeselii). De två senare arterna uppvisar en icke gynnsam bevarandestatus, vilket innebär särskilt 
höga krav på försiktighet, bevisbörda och restriktivitet för den myndighet som tar beslut om un-
dantag från förbuden i direktivet.  

Länsstyrelsens beslut strider enligt föreningarnas mening mot Artskyddsförordningen 14 och 
15 §§ samt art- och habitatdirektivets artikel 16.1, som var för sig föreskriver att undantag end-
ast får utfärdas om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.  

Länsstyrelsen har angivit ”tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse” som 
rättsgrund för dispensbeslutet, det vill säga Artskyddsförordningen 14 § 3 tredje punkten re-
spektive direktivets artikel 16.1(c). Länsstyrelsen anger emellertid inte någon annan motivering 
till detta än att processen för lokalisering har varit ”lång och genomarbetad” och ”styrts av fak-
torer som kärnteknik säkerhet och strålskydd.”  

Föreningarna är av en annan uppfattning. Även om ett slutförvar för kärnavfall i sig mycket väl 
skulle kunna uppfylla kravet om tvingande skäl, så har länsstyrelsen inte visat att så är fallet. 
Det räcker inte att ändamålet typiskt sett är kan ha ett allt överskuggande allmänintresse, den 
behöriga myndigheten måste bedöma den individuella verksamheten som är föremål för ansö-
kan. Föreningarna anser bland annat att frågan om alternativa platsval och metodval måste utre-
das betydligt mer ingående, eftersom det finns lösningar som har förutsättningar för ett betydligt 
bättre skydd mot läckage av radioaktiva ämnen och en bättre barriär mot framtida avsiktliga el-
ler oavsiktliga intrång. Frågan om alternativa metoder och platsval är en omtvistad del av pröv-
ningen enligt kärntekniklagen och miljöbalken, där även strålskyddsmyndigheten och det ansö-
kande bolaget har mycket olika syn på vilka ramar processen sätter för utredningsplikten. 

Föreningarna gör gällande att länsstyrelsen vid dispensgivningen inte levt upp till EU-
domstolens praxis om högt ställda krav på bevisbörda när det gäller ingreppens påverkan på 
gynnsam bevarandestatus. EU-rättens krav på tillräcklig och noggrann motivering om avsaknad 
av lämpliga alternativa lösningar är inte heller uppfyllt; frågan om alternativa platsval och me-
toder för slutförvar är inte upptaget till bedömning i beslutet.  
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Frågan om platsval och slutförvarsmetod är av naturliga skäl svåra att bedöma inom ramen för 
en ansökan om artskyddsdispens, varför föreningarna även gör gällande att det kan vara lämp-
ligt att sammanföra målet med tillståndsprövningen enligt miljöbalken av slutförvaret (mål 
1333-11). Ett ytterligare starkt skäl för detta är att det enligt vår mening inte är osannolikt att 
den framtida tillståndsprövningen av slutförvaret utmynnar i avslag, eller att helt andra metoder 
och lokaliseringar blir aktuella. 

 
 
2.1 Bevisbördan och osäkerheterna i länsstyrelsens beslut 
 
Föreningarna är av den bestämda uppfattningen att Länsstyrelsen på flera punkter brustit i efter-
levandet av art- och habitatdirektivets krav på den beslutande myndighetens skyldighet att sä-
kerställa att dispenserna inte kommer att påverka de skyddade arternas bevarandestatus.  

Länsstyrelsen har inte säkerställt att det finns tillräckligt heltäckande inventeringsunderlag. Det 
rör sig om inventeringar av omfattande områden där genomsökningen skett punktvis vid några 
få tillfällen.  

I beslutet anger Länsstyrelsen till exempel att det inte finns något komplett inventeringsunderlag 
beträffande gulyxne, trots de kompletteringar som lämnats in i ärendet.1 Beträffande en annan 
art som Länsstyrelsen gav dispens för, hasselsnok (Coronella austriaca), omfattades arten inte 
av originalansökan och har inte hittats i någon av de begränsade inventeringarna, men Länssty-
relsen bedömer ändå att den ”kan finnas i området” och ger därför dispens. I den rapport om fö-
rekomsten av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne som ligger till grund för ansökan, 
nämner rapportförfattarna att ”ingen av inventeringarna är heltäckande” och att dessa ”snarare 
är att betrakta som index för jämförelser och uppföljning”.2 

Föreningarna gör därför gällande att de slutsatser om att bevarandestatus inte påverkas negativt 
som dras av Länsstyrelsen om dessa arter och andra som omfattas av beslutet inte är tillräckligt 
väl underbyggda. Bristerna i inventeringarna medför att själva grunden för bedömningen av 
gynnsam bevarandestatus blir högst osäker.  

Det finns även omfattande brister i underlagen för de kompensationsåtgärder som syftar till att 
uppväga försämringen av bevarandestatus på grund av anläggandet av slutförvaret. Länsstyrel-
sen medger till exempel att erfarenheterna från att gräva nya dammar för gölgroda är högst be-
gränsade.3  

Sammantaget lever inte länsstyrelsens bedömning upp till unionsrätten när det gäller besluts-
myndighetens bevisbörda i mål om arter som åtnjuter ett strikt skyddad enligt artikel 12 och bi-
laga 4 till EU:s art- och habitatdirektiv.  

Vi vill erinra om att möjligheten till undantag från förbudet skall enligt EU-domstolen tillämpas 
restriktivt och endast då det vederbörligen konstaterats att detta inte kan förvärra en ogynnsam 
bevarandestatus eller förhindra återställandet av denna: 

                                                        
1 Länsstyrelsens beslut sid. 13. 
2 SKB, Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2012, januari 2013 
(Rapport P-13-03). 
3 Länsstyrelsens beslut sid. 15. 
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”Eftersom denna senare artikel innehåller undantagsbestämmelser som skall tolkas restriktivt och 
den myndighet som fattat beslutet har bevisbördan för att nödvändiga förutsättningar föreligger för 
varje undantag, skall medlemsstaterna säkerställa att varje åtgärd som påverkar skyddade arter 
endast tillåts genom beslut som är noggrant och tillräckligt motiverade och som hänvisar till de 
skäl, villkor och krav som anges i artikel 16.1 i livsmiljödirektivet”.4 

I EU-kommissionens egen vägledning till det strikta skyddet i Art- och habitatdirektivet (bi-
laga 1) betonas att den beslutande myndigheten måste säkerställa att undantagen tillsammans 
inte ger effekter som strider mot skyddets syften: 

”För att bevilja ett undantag måste den behöriga nationella myndigheten ha säkerställt att alla de 
villkor som ställts för de beviljade undantagen har uppfyllts, och att undantagen tillsammans inte 
ger effekter som strider mot syftena enligt artikel 12 och direktivet som helhet”.5 

Det bör också påminnas om att det ur EU-rättslig synpunkt endast är relevant vilka underlag 
som fanns tillgängliga för verket vid beslutstillfället. Detta framgår av den EU-rättsliga princi-
pen om myndigheters utredningsskyldighet (omsorgsprincipen), så som den vid ett flertal till-
fällen kommit till uttryck i EU-domstolens avgöranden. Endast underlag för dispensbesluet som 
existerade vid själva beslutstidpunkten, den 18 juni, kan alltså läggas till grund för bedömningen 
om Länsstyrelsen uppfyllt sin bevisbörda. 

“It is at the time of adoption of the decision authorising implementation of the project that there 
must be no reasonable scientific doubt remaining as to the absence of adverse effects on the in-
tegrity of the site in question”.6 

Se även EU-domstolens dom den 29 januari 2004 i mål nr. C-209/02, Kommissionen mot Öster-
rike, som rörde tillstånd till anläggande av en golfbana i livsmiljön för kornknarr (Crex crex) 
(beslutspunkt 26): 
 

”… konstaterar domstolen att de österrikiska myndigheterna, vid tiden för antagandet av beslutet av 
den 14 maj 1999, saknade grund för att anse att projektet för utbyggnad av golfbanan, som är i fråga i 
förevarande mål, i förening med de åtgärder som föreskrevs i ovannämnda beslut inte kunde påverka 
den kornknarrspopulation som förekommer i det särskilda skyddsområdet Wörschacher Moos på ett 
betydande sätt och att ovannämnda område inte skulle komma att ta skada”. 

Att unionsrätten har bestämmande inverkan på tolkningen av det svenska regelverket när det 
gäller skyddade arter och livsmiljöer har slagits fast vid upprepade tillfällen i svensk rättstill-
lämpning. Högsta Domstolen hade nyligen anledning att uttala sig EU-rättens inverkan på be-
visbördan i svenska beslut om undantag från förbudsreglerna i Art-och habitatdirektivet i ett av-
görande som rörde ingrepp omedelbart utanför två Natura 2000-områden på Gotland: 
 

”Alla aspekter av planerna och projekten ska identifieras med hjälp av bästa möjliga vetenskap-
liga information och kunnande. En prövning svarar inte mot kraven enligt art- och habitatdirekti-
vet, om den innehåller brister eller saknar fullständiga, exakta och slutliga bedömningar och slut-
satser. Det ska vara möjligt att skingra varje rimligt vetenskapligt tvivel i fråga om de planerade 

                                                        
4 Se EU-domstolens uttalande i C-342/05, Kommissionen mot Finland, den 14 juni 2007 (punkt 25). Do-
men gällde jakt på varg, vilken liksom flera av arterna i målet inte uppnått gynnsam bevarandestatus i 
Finland vid tiden för målet. 
5 EU-kommissionens vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med 
rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, februari 2007 (punkt 95, sid 52).  
6 Mål nr C-239/04, Kommissionen mot Portugal den 26 oktober 2006 Ärendet gällde dragningen av en 
motorväg som påverkade ett skyddat område (punkt 24).  
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arbetenas påverkan på området”.7 

 
2.2 Kravet på att inte försvåra uppnående eller bibehållande av gynnsam bevaradestatus 
 
Föreningarna vill göra gällande att det överklagade dispensbeslutet inte är tillräckligt noggrant 
underbyggt och motiverat för att säkerställa att de arter som är föremål för beslutet inte kommer 
att påverkas på ett sätt som strider mot Artskyddsförordningen och art- och habitatdirektivet. 
 
Gulyxne (Liparis loeselii): Arten är klassad som sårbar (VU) och har inte gynnsam bevarande-
status i länet.8 Enligt Naturvårdsverkets vägledning till gulyxne har arten och dess livsmiljö, 
rikkärren, gått ”kraftigt tillbaka” under hela 1900-talet och ”endast en liten rest finns kvar”. Ne-
gativ påverkan på hydrologi och hydrokemi kritisk för arten (bilaga 2). Det gäller inte bara di-
rekt påverkan som dikning av själva lokalerna, utan även förändringar i hydrologin på rätt stora 
avstånd från lokalerna som på något sätt kan påverka arten, enligt vägledningen. Vi anser det 
inte tillfredsställande utrett hur artens bevarandestatus påverkas av förändringen i markhydro-
logi och om de kompenserande åtgärder som redovisas i ansökan har avsedd effekt. Beskriv-
ningen av vattentillförseln är enligt föreningarnas mening alltför hypotetisk. Föreningarna anser 
att det inte är säkerställt att metoderna fungerar och hur populationens bevarandestatus kommer 
att påverkas, särskilt med beaktande av ArtDatabankens uppgift om att beståndet utgör cirka 1 
procent av den nationella populationen och har en roll som länk i mellan de mindre delpopulat-
ionerna utmed Upplandskusten.9 Över huvud taget saknas en kvalificerad bedömning i länssty-
relsens beslut och underlagen av hur gulyxnebeståndets bevarandestatus kan påverkas som be-
handlar påverkan på individantal, utbredningsområde och konnektivitet mellan bestånden i om-
rådet och utanför. 

Gölgroda (Rana lessonae): Även gölgrodan är klassificerad som sårbar (VU) enligt Artdata-
banken och har enligt Länsstyrelsen inte gynnsam bevarandestatus i länet.10 Enligt ArtDataban-
ken är artens känslighet för lokala miljöförändringar stor och utdöenderisken på grund av 
slumpmässiga populationsfluktuationer betydligt större än hos vitt spridda arter, på grund av ar-
ten bara finns på få lokaler i ett geografiskt begränsat område. Under år med särskilt kallt och 
dåligt väder kan reproduktionen misslyckas helt.11 På grund av att den svenska förekomsten eta-
blerats av ett mindre antal individer, uppvisar gölgrodan i Sverige en mycket begränsad genetisk 
variation. Den visar emellertid inte några tecken på inavelsdepression. Forskning visar att den 
svenska populationen emellertid anpassat sig och bildat en egen variant som bland annat har hög 
tålighet mot låga temperaturer jämfört med den kontinentala populationen. Den låga genetiska 
variationen bidrar emellertid till att populationen kan ha svårt att anpassa sig även till små för-
ändringar.12 Enligt föreningarnas mening talar artens känslighet för att helt undvika ingrepp i 
artens fortplantningsområde. Liksom för gulyxne saknar vi en kvalificerad bedömning av hur 
artens bevarandestatus kan påverkas som behandlar påverkan på individantal, utbredningsom-
råde och konnektivitet mellan bestånden. Den senare frågan är avgörande med tanke på artens 
korta förflyttningsradie under någon kilometer. 
                                                        
7 Högsta Domstolen, beslut den 18 juni 2013 i mål nr T 3158-12 (punkt 12). 
8 Länsstyrelsens beslut sid 13. 
9 Se Artdatabankens remissvar till SKB:s komplettering i ärendet den 31 mars 2012. 
10 Länsstyrelsens beslut sid 14. 
11 ArtDatabankens artfaktablad för gölgroda, www.artfakta.se/Artfaktablad/Rana_Lessonae_100119.pdf 
12 Orizaola et al, Climatic adaptation in an isolated and genetically impoverished amphibian population, 
publicerad i Ecography 33, 2010. 
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Större vattensalamander (Triturus cristatus): Arten är inte längre rödlistad och bedöms ha 
gynnsam bevarandestatus. Artens population är vikande i antal enligt Naturvårdsverkets rappor-
tering till EU-kommissionen enligt art- och habitatdirektivet.13 Arten är känslig för förändringar 
i pH-värde, alkalinitet och nitrithalter i vatten, vilket gör det olämpligt att ingripa i artens livs-
miljöer (bilaga 3).  

Hasselsnok (Coronella austriaca): Arten är klassad som sårbar (VU). Någon klar bild av nuva-
rande utbredning finns inte enligt Artdatabanken, och populationsstorleken är dåligt känd. Det 
är dock sannolikt att totalpopulationen minskat avsevärt under senare decennier till följd av för-
ändrad markanvändning i odlingslandskapet. Det är oklart hur skötselåtgärderna som ingår i an-
sökan ska gynna hasselsnok, eftersom man inte har någon kännedom om var, eller om, arten fö-
rekommer i området. Föreningen anser inte att förutsättningarna för dispens är uppfyllt. 

Åkergroda (Rana arvalis):Arten är inte rödlistad och har gynnsam bevarandestatus nationellt. 
Åtgärderna som bolaget söker dispens för, igenfyllnad av dammar och förändringar i markhyd-
rologin, kan dock påverka åkergrodans bevarandestatus lokalt enligt Länsstyrelsens beslut (sid 
14). Då det rör sig om en art som omfattas av art- och habitatdirektivets strikta skydd i bilaga 4, 
borde denna bedömning åtminstone inneburit ett krav på närmare kartläggning och inventering 
av åkergrodans utbredning i området (jmf dåvarande regeringsrättens uttalande den 8 februari 
2005 i RÅ 2004 ref. 44, då en kommun underlåtit att undersöka den närmare utbredningen av 
större vattensalamander vid planläggning). Föreningarna anser av dessa skäl att dispensen inte 
kan godtas. 

Guckusko (Cypripedium calceolus): Arten är fridlyst och upptagen i art- och habitatdirektivets 
bilaga 4. Arten är inte längre rödlistad i Sverige. De största hoten mot guckusko är uppgrävning, 
markslitage, dikning och slutavverkning. Enligt Naturvårdsverkets handbok ska åtminstone an-
talet individer av guckusko fastställas innan beslut om dispens: ”För att länsstyrelsen ska kunna 
bedöma bevarandestatusen bör antal individer som kan påverkas anges i ansökan, likaså möjlig 
indirekt påverkan långsiktigt. En åtgärd som gör att artens bevarandestatus inte längre kan anses 
gynnsam är inte tillåten”.14 Det har kommit till föreningarnas kännedom att SKB har sökt och 
erhållit undantag från terrängkörningslagen för körning med terrängfordon i samband med an-
läggningen av ett infiltrationsförsök i området (bilaga 4).15 Detta kan ge skador på guckuskobe-
stånden i området. Enligt Naturvårdsverkets vägledning från 2011, kan körskador i terräng lätt 
ge upphov till lokalt ändrad hydrologi som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden (bi-
laga 5). 16 Sammantaget finns det starka skäl att anse att Länsstyrelsens beslut inte är tillräckligt 
väl underbyggt för att efterleva kraven i lagstiftningen. 

 
2.3 Avsaknad av lämpliga alternativ 
 
Enligt Artskyddsförordningen 14 § och art- och habitatdirektivet artikel 16.1 måste medlemssta-
terna säkerställa på att det inte finns något tillfredsställande alternativ innan ett undantag bevil-
jas. Detta ett övergripande villkor som alla dispensbeslut måste uppfylla, och gäller parallellt 
med kravet på gynnsam bevarandestatus. 
                                                        
13 www.naturvardsverket.se/upload/nyheter-och-press/Arter_boreal.pdf 
14 Naturvårdsverkets handbok till Artskyddsförordningen, utgåva 1 april 2009, del 1, bilaga 8. 
15 Länsstyrelsen i Uppsala län, beslut den 23 augusti 2012 i Dnr. 523-3959-12 
16 Naturvårdsverket, Guckusko, vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10. 
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I kommissionens riktlinjer till art- och habitatdirektivet understryks att frågan om det finns 
andra tillfredsställande lösningar är en sak för medlemsländernas domstolar att avgöra, men att 
undantagsreglerna är en sista tillflyktsort: 

”Oavsett vilket måste valet av undantag enligt artikel 16 vara den sista utvägen. Det väsentliga ge-
mensamma kännetecknet på varje system för undantag är att det måste vara underordnat de andra krav 
som ställs i direktivet till förmån för bevarandeintresset”.  

”Samma strikta synsätt gäller tolkningen av ordet ”tillfredsställande”. Med tanke på att undantagsin-
strumentet är så speciellt och eftersom medlemsstaterna enligt artikel 10 i EU-fördraget måste under-
lätta uppnåendet av gemenskapsmålen, så kan ett undantag bara vara berättigat om det objektivt kan 
styrkas att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Enligt generaladvokatens yttrande i 
mål C–10/96 kan detta ”tolkas som en lösning som löser det speciella problem som de nationella 
myndigheterna står inför, samtidigt som den så långt som är möjligt respekterar de förbud som direk-
tivet ställer upp; ett undantag kan bara medges om det inte finns någon annan lösning som inte innebär 
att förbuden åsidosätts.” 17 

Föreningarna anser att prövningen av lämpliga alternativ måste ta sin utgångspunkt i verksam-
hetens syfte, i detta mål slutförvar av kärnavfall. Av vad som framgår av det överklagade beslu-
tet gjorde aldrig Länsstyrelsen i Uppsala län någon sådan prövning, utan utgick uppenbarligen 
från att det varken fanns alternativa metoder eller platsval för slutförvaret. 

 
2.3.1 Frågan om tillfredsställande alternativ beträffande platsval 

Länsstyrelsen har utgått ifrån att platsvalet är gjort så att bästa möjliga plats är vald utgående 
från strålsäkerhetshänsyn. Naturskyddsföreningen och MKG menar att detta inte är fallet och att 
det därför inte är riktigt att börja påverka naturvärden innan den frågan är avgjord i huvudpröv-
ningen av slutförvarsansökan.  

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det är tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmä-
nintresse som gör att dispensen behövs. Länsstyrelsen utgår ifrån att ”processen för lokali-
seringen av slutförvaret har varit lång och genomarbetad och valet av plats har styrts av faktorer 
som kärnteknisk säkerhet och strålskydd”. 

I sitt remissyttrande skriver Naturvårdsverket att ”behovet och lokaliseringen av anläggningen 
har studerats ingående utifrån tydliga kriterier” och att de föreslagna åtgärderna i Forsmark där-
för uppfyller förutsättningarna i 14 § 1 artskyddsförordningen, d.v.s. att det inte finns någon an-
nan lämplig lösning.  

Men varken Naturvårdsverket eller länsstyrelsen har kompetens eller underlag för att göra en 
sådan bedömning. Den kan endast göras av Strålsäkerhetsmyndigheten och avgöras i miljöpröv-
ningen i mark- och miljödomstolen. Där är frågan bara i en förberedande behandling i komplet-
teringsfasen innan kungörelse av ansökan. 

Föreningarna har i sitt gemensamma yttrande om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan 
för använt kärnbränsle framfört ett flertal punkter som rör lokalisering av slutförvaret.18 Även 

                                                        
17 EU-kommissionen, Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 
med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, februari 2007, s 57. 
18 M 1333-11 aktbilaga 147 avsnitt 2.8 sid. 24-30 
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om det i denna fas av huvudmålet inte är fråga om argumentation i sak kan frågeställningarna 
sammanfattas enligt följande: 

1. Sökandens platsvalsprocess har inte varit fokuserad på att ge bästa långsiktiga miljösäkerhet 
utan har styrts av andra överväganden. 

2. Sökandens platsvalsprocess har inte genomförts utgående från kriterier som kan kopplas till 
funktionen av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera trots att det är denna funktion 
som är den främst avgörande för slutförvarets långsiktiga miljösäkerhet. Inga sådana kriterier 
har någonsin ens presenterats. I valet mellan Forsmark och Oskarshamn efter de utökade 
platsundersökningarna var det inte kriterier för barriärernas långsiktiga funktion som använ-
des utan förekomsten av sprickor i berget. Detta innebar att Forsmark valdes trots att före-
komsten av färre sprickor ger en längre tid för lerbufferten att svälla, vilket i sin tur ökar ris-
ken för att barriärfunktionen inte ska fungera. 

3. Sökanden har inte utnyttjat fördelen med en inlandslokalisering jämfört med en kustlokali-
sering för att öka den långsiktiga miljösäkerheten vid ett läckage från slutförvaret. Detta trots 
att Hultsfreds kommun var villig att acceptera en platsundersökning i kommunen. Fördelen 
med en lokalisering i ett inströmningsområde i inlandet är att utsläpp från ett slutförvar kan 
fördröjas i 50 000 år eller mer från att nå ytvattnet. Detta jämfört med en tid på hundra eller 
några hundra år i Forsmark. En inlandslokalisering kan dessutom göras djupare eftersom 
salthalten på djupet inte ökar lika snabbt mellan 500 och 1 000 meters djup. 

4. Forsmark ligger i en geotektonisk skjuvzon. Tidigt i det svenska lokaliseringsarbetet valdes 
områden som ligger i tektoniska skjuvzoner bort som lämpliga för ett slutförvar. Detta krite-
rium ”glömdes bort” med tiden och till slut valdes Forsmark som en plats för slutförvaret. 
Trots att riskerna för större rörelser och jordbävningar är större i en geotektonisk skjuvzon 
under en istid. Och trots att de höga bergspänningarna som finns i Forsmarkberget p.g.a. att 
det finns i en sådan zon ger problem vid byggandet av ett slutförvar. Det är dessutom oklart 
om spänningarna i berget och i deponeringshålen även kan ge en sämre långsiktig miljösä-
kerhet. 

5. Från Forsmark till Finland går det högspänningskablar som använder likströmsteknik. Detta 
leder till att det går läckströmmar genom slutförvaret som kan orsaka korrosionsskador. 

6. Slutligen kan det ifrågasättas om en samlokalisering av ett slutförvar och ett kärnkraftverk är 
bra utgående från riskerna för att en kärnkraftsolycka negativt kan påverka slutförvaret. 
Dessutom har föreningarna påpekat att lokaliseringen i Forsmark inte är bra eftersom det 
finns mineraltillgångar i området. 

Sammanfattningsvis anser föreningarna att det inte alls är klarlagt att platsvalet är gjort så att 
bästa möjliga plats är vald utgående från strålsäkerhetshänsyn. Denna fråga måste först avgöras 
i miljöprövningen i huvudmålet innan dispens enligt artskyddsförordningen kan ges för intrång i 
Forsmarksområdet. 

 
2.3.2 Frågan om tillfredsställande alternativ beträffande metodval 

Naturskyddsföreningen och MKG menar att det är oklart om ett slutförvarssystem enligt den av 
industrin sökta KBS-metoden har tillräckligt hög långsiktig miljösäkerhet för att kunna godkän-
nas som slutförvarsmetod för använt kärnbränsle.  
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I dagsläget har inte frågan hanterats i sak i prövningen av slutförvarsansökan men Naturskydds-
föreningen och MKG har i sitt yttrande i kompletteringsfasen av prövningen framfört behov av 
kompletteringar inom områden som kan visa sig avgörande för säkerhetsanalysen av den lång-
siktiga miljösäkerheten (M 1333-11 aktbilaga 147 avsnitt 2.5 ss 9-19). Frågeställningarna kan 
sammanfattas enligt följande: 

1. Det är osäkert om kopparkapseln kommer att hålla i den syrgasfria miljö som finns i slutför-
varet. Det saknas en vetenskaplig grund som kan förklara den höga kopparkorrosion som 
sker i försök i laboratorium och i berglaboratoriet trots att syret förbrukats i försöken. Även 
på rent grundläggande nivå har inte sökanden i huvudmålet visat att säkerhetsanalysen inne-
håller alla de korrosionsprocesser som kan finnas. 

2. Det är lika osäkert om lerbufferten kommer att fungera som antagits i säkerhetsanalysen, sär-
skilt i det torra Forsmarkberget där leran inte kommer att svälla och mättas, och därmed 
skydda kopparkapseln på upp till tusen år eller mer. Den påverkan som leran utsätts för i 
form av värme, uttorkning och korrosionsprodukter från kopparkorrosion kan göra att leran 
helt förlorar sin skyddande funktion. 

3. Naturskyddsföreningen har även ifrågasatt om kunskapsläget vad gäller permafrostdjup och 
risker för stora jordbävningar är tillräckligt för att kunna säga att ett slutförvar enligt KBS-
metoden i Forsmark har tillräcklig långsiktig miljösäkerhet under upprepade istider. 

 
2.3.3 Det kan finnas en alternativ slutförvarsmetod för använt kärnbränsle som ger högre lång-
siktig miljösäkerhet och minskad risk för oavsiktliga och avsiktliga intrång 
 
Naturskyddsföreningen och MKG menar att om bästa möjliga teknik ska användas för slutförva-
ring av använt kärnbränsle så måste den alternativa metoden djupa borrhål undersökas ytterli-
gare för att på ett rättvisande sätt kunna jämföras med KBS-metoden vad gäller långsiktig miljö-
säkerhet och risker för oavsiktliga och avsiktliga intrång. Föreningarna framför i huvudmålet 
krav på att ansökan kompletteras så att detta är möjligt (M 1333-11 aktbilaga 147 avsnitt 2.6 ss 
19-23). 

Föreningarna menar att om ett allsidigt och objektivt underlag tas fram för den alternativa meto-
den djupa borrhål så kan det visa sig att den bör väljas framför KBS-metoden. Särskilt om KBS-
metodens långsiktiga säkerhet kan ifrågasättas. Om så sker måste en ny lokaliseringsprocess gö-
ras enligt nya kriterier för långsiktig miljösäkerhet. Då finns inget behov av en dispens från art-
skyddsförordningen i Forsmark. 

 
2.3.4 Allmänintresset och oenighet i tillståndsmålet 

Att det görs en förutsättningslös prövning av alternativa lösningar är alltså ett ovillkorligt krav 
enligt direktivet. Det är till yttermera visso särskilt viktigt att efterleva kravet i direktivet när en 
olämplig utformning kan, som när det gäller slutförvar, medföra konsekvenser som utgör själva 
motsatsen till ett allmänintresse med avseende på hälsa och säkerhet om inte den bästa lösning-
en väljs. Föreningen anser bland annat att frågan om så kallade djupa borrhål måste utredas be-
tydligt mer ingående, eftersom tekniken har förutsättningar för ett betydligt bättre skydd mot 
läckage av radioaktiva ämnen och en bättre barriär mot framtida avsiktliga intrång.  
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I det pågående ansökningsmålet enligt kärntekniklagen har SKB motsatt sig Strålskyddsmyn-
dighetens kompletteringskrav avseende alternativa metod- och platsval bland annat när det gäl-
ler djupa borrhål (bilaga 6).19 Strålskyddsmyndigheten har i en skrivelse till SKB konstaterat att 
SKB:s svar inte uppfyller myndighetens förväntningar, bland annat i den del SKB valt att inte 
lämna in underlag (bilaga 7).20 Frågan om alternativa metoder och platsval är alltså allt annat än 
avgjord, utan en omtvistad del av prövningen enligt kärntekniklagen och miljöbalken. 

Föreningen gör således gällande att Länsstyrelsens dispensbeslut direkt bryter mot kravet på av-
saknad av lämpliga alternativ i Artskyddsförordningen och direktivet. 

 
2.4 Kravet på en sammanhållen prövning 
 
Som föreningarna anförde inledningsvis, är frågan om platsval och slutförvarsmetod av så om-
fattande natur, att bedömningen svårligen låter sig göras inom ramen för en ansökan om art-
skyddsdispens. Icke desto mindre måste en sådan prövning göras. 

Föreningarna gör därför gällande att det kan vara lämpligt att sammanföra målet med tillstånds-
prövningen enligt miljöbalken av slutförvaret (mål 1333-11). Ett starkt skäl för detta är att det 
enligt föreningarnas mening inte är osannolikt att den framtida tillståndsprövningen av slutför-
varet utmynnar i avslag, eller att helt andra metoder och lokaliseringar blir aktuella. 

I Högsta Domstolens avgörande den 18 juni 2013 i målet om Nordkalks kalkstensbrott på norra 
Gotland, uttalade sig domstolen om att en uppdelning av ett mål inte får leda till att frågor som 
ska ingå i prövningen inte blir korrekt bedömda:21 
 

”En uppdelning av förfarandet får därför inte genomföras på ett sådant sätt eller ges sådana verkningar 
att det hindrar en fullständig prövning”. 

I målet var det frågan om en tidigare dom om tillåtlighet utgjorde hinder för att avslå ansökan i 
ett senare skede, vilket är en annorlunda situation än den förevarande. Vi vill emellertid anföra 
att uppdelningen av målet i en del om dispens från artskydd och i en annan del om tillstånd, får 
negativa effekter för möjligheten att göra en samlad prövning. I samma mål fann också Högsta 
Domstolen att tillståndsfrågan och dispensprövningen skulle ske vid i ett och samma mål: 

”Bolagets ansökan om att få bedriva en verksamhet som kan påverka Natura 2000-områden ska alltså 
bedömas vid en samlad prövning. Prövningen bör omfatta också frågan om det ska ges dispens från 
förbuden enligt artskyddsförordningen”. 

 
3. Talerätt 
 
Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga beslut om dispens enligt Miljöbalken 16 kap. 13 §, 
som även omfattar föreskrifter som meddelats i stöd med balken. Föreningen uppfyller de for-
mella krav som anges i bestämmelsens punkt 1-4. Naturskyddsföreningen har i enlighet med 

                                                        
19 SKB, Svar på SSM:s begäran om komplettering – Miljökonsekvensbeskrivning, den 2 april 2013 i 
ärende SSM2011- 2426 och SSM2011-3656 (sid. 2-3; 8 och 15). 
20 Strålskyddsmyndigheten, Angående lämnade kompletterande underlag, skrivelse till SKB den 26 april 
2013. 
21 Högsta Domstolens beslut den 18 juni 2013 i mål nr T 3158-12 (punkt 19 och 26). 
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föreningens syften bedrivit en icke vinstdrivande verksamhet för att tillvarata naturskyddsintres-
sen sedan bildandet 1909. Idag har föreningen över 190 000 medlemmar. 

Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) är en ideell förening, och består av fem 
samarbetande ideella föreningar, som var och en för sig har rätt att föra talan enligt miljöbalken 
16 kap. 13 §.22 MKG startades 2004. MKG bör därför tillerkännas egen talerätt. 
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