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Ombud: Advokat Per Molander 
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2. Länsstyrelsen i Uppsala län 
751 86 Uppsala 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 18 juni 2013 i ärende nr 522-4440-11, 
se bilaga l 

SAKEN 

Sid 2 
M 4617-13 

Dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av 
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun; nu fråga om 
vilandeförklaring och inhibition 

Målet föredras och mark- och miljödomstolen antecknar följande. 

Länsstyrelsen i Uppsala län (länsstyrelsen) beslutade den 18 juni 2013 att meddela 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) dispens med stöd av artskyddsförordningen 

(2007:845) för åtgärder i samband med byggande av slutförvar för använt kärnbränsle i 

Forsmark Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen av 

Svenska Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen), Miljöorganisationernas 

kärnavfallsgranskning (MKG), Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen (FMKK), 

Jordens Vänner och Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas). 

I samband med sina överklaganden har Naturskyddsföreningen och MKG, såvitt är av 

intresse för detta beslut, yrkat att målet i första hand ska sammanföras med mark- och 

miljödomstolens mål M 1333-11 avseende slutförvaring av använt kärnbränsle m.m. i 

Forsmark I andra hand ska målet vilandeförklaras i avvaktan på ati mål M 1333-11 är 

rättskraftigt avgjort. Milkas har, såsom dess talan får förstås, i första hand yrkat att 

målet vilandeförklaras i avvaktan på att mål M 1333-11 är avgjort. I andra hand får 

inte länsstyrelsens beslut verkställas förrän det har meddelats ett slutligt tillstånd i mål 

M 13 3 3-11. FMKK och J ordens V änne r har, såsom dess talan får förstås och som är av 
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intresse för detta beslut, yrkat att länsstyrelsens beslut inte får verkställas förrän det har 

meddelats ett slutligt tillstånd i mål M 13 3 3-11. 

Naturskyddsföreningen och MKG har till stöd för yrkandet om vilandeförklaring 

anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsens beslut är i strid med artskyddsförordningen 

och art- och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) om att dispens endast får 

utfårdas om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandesta tus. A v beslutet framgår inte med 

tillräcklig tydlighet på vilket sätt det föreligger tvingande skäl som har ett allt 

överskuggande allmänintresse. Länsstyrelsen anger inte någon annan motivering än att 

processen för lokalisering har varit lång och genomarbetad och att den har styrts av 

faktorer som kärnteknisk säkerhet och strålskydd. Ä ven om ett slutförvar för kärnavfall 

i sig mycket väl skulle kunna uppfyllalaavet om tvingande skäl, så har länsstyrelsen 

inte visat att så är fallet. 

Frågan om alternativa platsval och metodval måste utredas 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 eller 

oavsiktliga intrång. Länsstyrelsens beslut lever inte upp till ED-domstolens praxis om 

högt ställda laav på bevisbörda när det gäller ingreppens påverkan på gynnsam 

bevarandestatus. Beslutet uppfyller inte heller ED-rättens laav på tillräcklig och 

noggrann motivering om avsalmad av lämpliga alternativa lösningar. 

Det är av naturliga skäl svårt att bedöma frågan om platsval och slutförvarsmetod inom 

ramen för en ansökan om artskyddsdispens, varför det kan vara lämpligt att 

sammanföra målet med mål M 1333-11. Det är inte heller osannolikt att den framtida 

tillståndsprövningen i M 1333-11 utmynnar i avslag, eller att helt andra metoder och 

lokaliseringar blir aktuella. 

Milkas har till stöd för yrkandet om vilandeförklaring anfört i huvudsak följande. 

SKB:s ansökan om tillstånd till anläggning för slutförvar av utbränt kärnbränsle kan 
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inte i nuläget utgöra tvingande skäl. Den aktuella dispensen behövs inte av hänsyn till 

allmän säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande 

allmänintresse. Det har inte heller presenterats några väl utredda platsalternativ till 

Forsmarksområdet, vilket ska behandlas under prövningen enligt kärntekniklagen och 

miljö balken. 

SKB har ingen erinran mot att målet vilandeförklaras i avvaktan på att regeringen 

fattat beslut om tillåtligheten i mål M 1333-11. SKB har inte heller någon erinran emot 

att länsstyrelsens beslut inhiberas under den tid som målet är vilande. Ytterligare 

samordning med M 13 3 3-11 är däremot inte påkallat. 

Länsstyrelsen har ingen erinran mot att det överklagade beslutet inhiberas. Såvitt 

avser fråga om vilandeförklaring alternativt sammanläggning har länsstyrelsen anfört i 

huvudsak följande. Artskyddsdispensen är utformad på så sätt att en gy1111sam 

bevarandestatus för de olika arterna ska vara säkerställd i1111an slutförvaret kan 

anläggas. Det i1111ebär att dispensbeslutet behöver meddelas före dom över slutförvaret 

Det behövs tid för att få de dispensgivna åtgärderna att fungera och det är bättre för 

arternas bevarandestatus ju längre tid det går i1111an slutförvaret börjar påverka. Om 

anläggningen för slutförvaret och de skadeförebyggande åtgärderna startas samtidigt 

kommer det medföra osäkerhet kring om åtgärderna fungerar. Det är inte ett reellt 

alternativ att sänka nivån på säkerheten i bedömningarna av de olika arterna som 

dispensen avser. De förberedande åtgärderna främjar vissa av arterna. Om tillstånd till 

slutförvaret inte kommer att meddelas har de aktuella åtgärderna ändå gy1111at 

bevarandestatusen för arterna. 

Mark- och miljödomstolen fattar följande 

BESLUT 

Skäl 
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Enligt 8 kap. 5 § miljöbalken ska ett beslut om dispens enligt artskyddsförordningen 

gälla omedelbart, även om det överklagas. 

Enligt 16 kap. 13 §första stycket miljöbalken får överidagbara domar och beslut 

överklagas av en ideell förening eller en annanjuridisk person som uppfyller de krav 

som anges i paragrafen. För att få överklaga krävs bl. a. att föreningen har minst l 00 

medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. 

Enligt 14 kap. 7 §rättegångsbalken får mål, under särskilt angivna förutsättningar, 

förenas endast om målen väckts vid samma domstol och denna är behörig samt samma 

rättegångsform är tillämplig för målen. 

Enligt 32 kap. 5 §rättegångsbalken kan ett mål förklaras vilande om det för 

prövningen av målet är av synnerlig vikt, att fråga, som är föremål för annan rättegång 

eller behandling i annan ordning, först avgöres, eller om handläggningen möter annat 

hinder av längre varaktighet. 

Enligt 26 § andra stycket lagen (1996:242) om dornstolsärenden får en domstol som 

ska pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får 

verkställas eller i övrigt besluta tills vidare rörande saken. 

Mark- och miljödomstolen har först att ta ställning till om målet ska sammanläggas 

med mål M 1333-11. Av utredningen i målet framgår att alternativa metoder och 

platser avseende slutförvaringen av använt kärnbränsle i Forsmark är under utredning i 

mål M 1333-11. Som Naturskyddsföreningen framfört är frågan om alternativa platsval 

och slutförvarsmetoder av vikt vid den nu aktuella prövningen av dispens från 

artskyddsförordningen. Mark- och miljödornstolen bedömer däremot att det salmas 

laglig grund för att lägga samman handläggningen av målen M 1333-11 och 

M 4617-13. De två målen uppbär otvivelaktigen flera likheter men hanteras däremot 

genom olika rättegångsforrner. Naturskyddsföreningen yrkande om sammanläggning 

ska därför avslås. 
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Nästa fråga som domstolen har att ta ställning till är om målet ska förklaras vilande. 

Som skäl mot vilandeförklaring har framforts att en gynnsam bevarandestatus för de 

olika arterna ska vara säkerställd innan slutforvaret kan anläggas. Länsstyrelsen har 

framhållit att frågan om dispens från artskyddsforordningen måste avgöras innan det 

kan meddelas dom i mål M 1333-l l. Mark- och miljödomstolen bedömer mot 

bakgrund av vad som angivits ovan, vid en avvägning mellan de skäl som bl.a. 

Naturskyddsföreningen har framfört om svårigheterna av att inom ramen av en 

artskyddsclipens pröva alternativa platsval och slutförvarsmetoder samt fordelarna av 

att så tidigt som möjligt påbörja de skadeförebyggande åtgärderna, att skälen för 

vilandeförklaring väger över med viss marginal, särskilt med hänsyn till att SKB 

medgivit vilandeförklaring. Yrkandet om vilandeförklaring ska därför bifallas. 

Ett beslut om dispens enligt artskyddsförordningen gäller omedelbart även om det 

överklagas. A v utredningen i målet framkommer att varken SKB eller länsstyrelsen har 

någon erinran emot att det överklagade beslutet inhiberas. Med beaktande av att det 

föreligger grund att vilandeförklara målet bedömer mark- och miljödomstolen att det 

även finns skäl att forordna att länsstyrelsens beslut tillsvidare inte får verkställas. 

Slut 

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om att mål M 1333-11 och M 4617-13 ska 

sammanläggas. 

Mark- och miljödomstolen förordnar att mål M 4617-13 ska förklaras vilande. 

Mark- och miljödomstolen förordnar att länsstyrelsens beslut den 18 juni 2013 

tillsvidare inte får verkställas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 431) 

Beslutet får överklagas särskilt inom tre veckor från delgivning. Prövningstillstånd 

krävs. 
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