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NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

PROTOKOLL
2016-11-24
Handläggning i
parternas utevaro

Aktbilaga 30
Mål nr M 4617-13

RÄTTEN
Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson
KLAGANDE
1. Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen
c/o Petra Modée
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
2. Jordens Vänner
c/o Erik Blomqvist
Box 7048
402 31 Göteborg
3. Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas)
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
4. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Norra Allégatan 5, 3 tr
413 01 Göteborg
5. Svenska Naturskyddsföreningen
Box 4625
116 91 Stockholm
Ombud för 4 och 5: Oscar Alarik
Box 4625
116 91 Stockholm
MOTPARTER
1. Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala
2. Svensk Kärnbränslehantering AB, 556175-2014
Box 250
101 24 Stockholm
Ombud: Advokat Per Molander
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 40
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut 2013-06-18 i ärende nr 522-4440-11
SAKEN
Dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av slutförvar
för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun; nu fråga om upphävande av
vilandeförklaring
___________________

Mark- och miljödomstolen förordnade i beslut den 8 januari 2014 att målet ska förklaras
vilande.

Efter genomgång av handlingar i målet meddelar mark- och miljödomstolen följande

BESLUT

Slut

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om målets vilandeförklaring.

Skäl

Det överklagade målet rör överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 18 juni
2013 om dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ansökan om dispens har gjorts av Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB). Mark- och miljödomstolen har att pröva tre andra mål
som, på ansökan av SKB, rör verksamheter i Forsmarksområdet, nämligen mål M 1333-11
om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall, mål M 7062-14 om tillstånd till utökad verksamhet vid
anläggning för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) samt mål M 6009-16 om
tillstånd till hamnverksamhet i Forsmarks hamn.

Med anledning av bl.a. ansökan om hamnverksamhet har frågor uppkommit om samband
mellan SKB:s ansökningar i de fyra målen och om det finns behov av samordnad prövning
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av två eller flera av målen. Dessa frågor bereds för närvarande inom ramen för handläggningen av mål M 1333-11.

I samband med sina överklaganden i mål M 4617-13 yrkade Naturskyddsföreningen och
MKG att målet i första hand ska sammanföras med mål M 1333-11. Mark- och miljödomstolen avslog i beslut den 8 januari 2014 yrkandet om sammanläggning av de två målen. I
skälen för beslutet bedömde domstolen att det saknas laglig grund för att lägga samman
handläggningen av mål M 1333-11 och M 4617-13. Domstolen angav bl.a. att de två målen
hanteras de genom olika rättegångsformer.

Mark- och miljödomstolen anser att det finns skäl att på nytt pröva frågan om gemensam
handläggning av mål M 4617-13 och i första hand mål M 1333-11. En bedömning av detta
bör ske enligt bestämmelserna i 21 kap. 3 § miljöbalken.

Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att SKB:s ansökan i mål M 1333-11 har
kungjorts och att den skriftliga förberedelsen av målet pågår.

Vid dessa förhållanden ska beslutet om vilandeförklaring upphävas. Vid den fortsatta
handläggningen ska SKB först ges tillfälle att yttra sig över överklagandena av länsstyrelsens beslut om dispens från artskyddsförordningen.

Beslutet får inte överklagas särskilt.

Anders Lillienau

Jan-Olof Arvidsson

